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ANNEX 

FITXA TÈCNICA 

 

DADES HABITATGE - GENERALS 

GENERAL RESULTAT DESCRIPCIÓ 

Nº   

Ús  1ª, 2ª Res, comerç, taller 

Funcionament  Anual, estacional, caps de 

setmana 

Anys de residència  <10  o >10 (anys) 

Tipologia d’edificació  Adosada, Aparellada, Pis, Àtic, 

Unifamiliar, Masia 

Antiguitat  (anys) 

Reformes  Si (anys), no 

Nº persones  (número) 

Edats  (Adults, nens, jubilats) 

Zones comunes  (número) 

Habitacions  (número) 

 

 

CONSUM ENERGÈTIC - GENERALS 

CONSUM ENERGÈTIC 
TOTAL 

RESULTAT DESCRIPCIÓ 

Electricitat  (kWh/any), €, CO2 eq 

Gasoil  (L/any), €, CO2 eq 

Gas  (kg/any), €, CO2 eq 



CONSUM ENERGÈTIC - GENERALS 

CONSUM ENERGÈTIC 
TOTAL 

RESULTAT DESCRIPCIÓ 

Biomassa forestal  (T/any), €, CO2 eq 

Tipus de biomassa  (Tipus), €, CO2 eq 

Total entrades  (Tep/any), €, CO2 eq 

 

  



INVENTARI ARQUITECTÒNIC 

Finestres i obertures Resultat Descripció 

Orientació façana  (N,S,E,O) 

Nº de pisos   

Superfície façana  m2 

Ombres façana sud   

Teulada (sobre mapa)  

Superfície teulada  m2 

Tipus de teulada  (material) 

Inclinació teulada  (º) 

Orientació teulada  (N,S,E,O) 

Forma i volum   

Altura  m 

Superfície base  m2 

Volum  m3 

Superfície exterior  m2 

Superfície habitatge  m2 

Tèrmica i aïllament   

Gruix de la paret Sud  cm 

Gruix de la paret Oest  cm 

Gruix de la paret Est  cm 

Gruix de la paret Nord  cm 



INVENTARI ARQUITECTÒNIC 

Finestres i obertures Resultat Descripció 

Material   

Aïllant  (material) 

Finestres i obertures   

Número   

Finestres cara sud   

Finestres cara nord   

Finestres cara est   

Finestres cara oest   

Superfície acristallada  m2 

Tipus de vidre  (doble vidre, senzill) 

Tipus de tancament  (tipus i material (fusta, alumini, 

pvc) 

Claraboies   

Portes   

Aïllants mòbils  (porticons, perisanes (fusta, 

plàstic)). 

 

INVENTARI ENERGÈTIC 

Il.luminació Nº làmpades alt 
consum 

Nº làmpades baix consum 

Nombre   

Potència (W)   



INVENTARI ENERGÈTIC 

Il.luminació Nº làmpades alt 
consum 

Nº làmpades baix consum 

Potència total (W)   

Ús (h/dia)   

Altres Si No 

Domòtica   

Pintures clares   

Calefacció Resultat Descripció 

Tipus  (caldera, escalfador, acumulador, llar de foc) 

Combustible  (dieses, gas, electricitat o biomassa forestal) 

Potència (W)  (W) 

Unitats   

Calefacció Resultat Descripció 

Tipus de distribució  (radiadors, terra radiant, aire 

ciculació) 

Consum  (de combustible emprat) 

Antiguitat  (anys) 

Termostat  (Si/NO) 

ACS Resultat Descripció 

Tipus   (caldera, escalfador, acumulador, 

llar de foc) 



INVENTARI ENERGÈTIC 

Il.luminació Nº làmpades alt 
consum 

Nº làmpades baix consum 

Combustible  (diesel, gas, electricitat o 

biomassa forestal) 

Antiguitat  (anys) 

Potència  (W) 

Unitats   

Ús  h/dia 

Potència total  (W) 

 

Electrodomètics de 
potència elevada 

Classe Nombre 

Rentadora   

Assecadora   

Rentavaixelles   

Congelador   

Nevera   

Radiadors   

Aire acondicionat   

Vitroceràmica   

Altres   

 

 

 

 



ESTUDI VIABILITAT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  AÏLLADA A TRAVÉS DE L’EMPRESA 

SOLARFUN 

La present proposta és el subministrament integral d'un sistema de generació d'energia 

elèctrica amb mòduls de tecnologia cristal·lina i una bateria d'acumuladors, destinats a proveir 

del consum elèctric d'un habitatge aïllat . 

El sistema estaria construït amb la solució flexible i fàcilment ampliable en funció de les 

necessitats futures. 

La tecnologia fotovoltaica cristal·lina és la més experimentada àmpliament per a aquest tipus 

d'aplicacions al mercat garantint la seva durabilitat. De la mateixa manera és la que permet 

instal·lar més potència per metre quadrat. 

El present projecte té per objecte el subministrament de *energia elèctrica a un habitatge 

aïllat de manera totalment autosuficient. El correcte dimensionament de l'equip permet una 

*cubertura total sense costos addicionals de combustibles. La disponibilitat d'un grup 

*electrogeno li permetrà garantir el subministrament *energetico en l'habitatge en els casos 

de falta d'irradiació solar per un superior al preestablert en el projecte. 

La instal·lació d'un generador format per un conjunt de mòduls fotovoltaics de tecnologia 

*policristalina connectats entre si que capten l'energia solar per convertir-la en energia 

elèctrica, connectada directament a un sistema de bateries per garantir un consum diari de 

13,5/21 KW/ hora, segons l'opció 

triada. 

L'energia produïda per les plaques 

fotovoltaiques és corrent 

contínua i de valors variables en 

funció de la radiació a cada 

moment, no sent vàlida per al 

consum de forma directa. Aquest 

corrent serà transformat 

prèviament per ser lliurada 

directament al consum i/o a la 

batería d'acumuladors, per a això s'instal·larà un Inversor, qui realitzarà les funcions de 

transformació d'aquesta energía per a la seva utilització i un regulador de càrrega per al 

control de les bateries. 

La figura 2 mostra un detall de funcionament de tot el conjunt des del generador fotovoltaic 

des dels panells solars i equips de producció, fins al lliurament de l'energia produïda parell el 

consum, la figura detalla també el conjunt de dispositius i mitjans a utilitzar per la planta 

generadora. 

El generador fotovoltaic, format per una sèrie de mòduls connectats entre si, s'encarrega de 

transformar l'energia del sol en energia elèctrica. No obstant això, aquesta energia, en forma 

de corrent continu, ha de ser transformada per l'inversor en corrent altern per acoblar-se a la 

xarxa convencional. 



Així doncs, els mòduls fotovoltaics generen un corrent continu proporcional a la irradiació solar 

que incideix sobre ells. Aquest corrent es condueix a l'inversor, que utilitzant la tecnologia de 

potència, la converteix en corrent altern a la mateixa freqüència que la xarxa elèctrica, 

quedant disponible per a qualsevol usuari. 

En una mateixa instal·lació es poden emprar diversos inversors, cadascun amb el seu 

generador fotovoltaic de forma independent. Això confereix una gran funcionalitat al sistema 

tant per a futures ampliacions com per realitzar operacions de manteniment, etc.. 

GENERADOR FOTOVOLTAIC 

 El generador fotovoltaic proposat està basat en mòduls d'estructura *policristalina de 230 W, 

d'alt rendiment, la figura i la taula adjunta detalla les característiques tècniques del producte 

seleccionat. 

 Mòdul solar *policrista lli 

 Potencia nominal: 240*Wp 

 Variació màx.: 10/-5 

 Tensió amb potència nominal: 26,6 V 

 Corrent amb potència nominal: 8,20 A  

Corrent de curt circuit: 9,58 A • 

 Tensió màx. del sistema: 1000 V 

 Dimensions (amb caixa de connexions): 1750 x 990 x3 6mm 

Inversor: 

L'inversor seleccionat pertany a la gamma *Xtender que permet una llibertat d'utilització 

*inigualada gràcies a les seves múltiples funcions. En aplicació de base, reuneix les funcions de 

*ondulador, carregador de bateries, sistema de transferència i assistència a la font. Aquestes 

funcions poden ser combinades i administrades de manera totalment automàtica per a una 

comoditat d'ús fora del comú i una gestió òptima de l'energia a disposició. 

Els seus contactes auxiliars programables permeten tant la interconnexió amb sistemes 

existents com la realització de funcions esteses 

Característiques i prestacions: 

• Configuració paral·lela i possibilitat de trifàsica fins a 9 unitats. 

• Rendiment i capacitat de sobrecàrrega excepcionals. 

• Funció *Smart-*Boost per a assistència a la font. 

• Reducció automàtica de becs de càrrega. 

• Assignació automàtica de la potència disponible (*power *sharing). 

• Nivell de *stand-*by ajustable donis d'un llindar de càrrega molt baix. 

• Carregador de bateria *PFC multi nivells completament programable. 

• *Relé de transferència de potència ultra ràpid. 

• Control amb processador de senyal digital (*DSP). 

• 2 contactes auxiliars independents programables. 

• Rellotge en temps real per a l'emmagatzematge d'esdeveniments i programació dels 

contactes 



auxiliars. 

Gamma *Xtender 

REGULADOR DE CÀRREGA 

El dispositiu Regulador de Càrrega protegeix a les bateries contra sobrecàrregues i sobre 

descàrregues. El regulador de càrrega utilitza com a referència la tensió de 

l'acumulador aplicant de forma automàtica la protección necessària per 

garantir una correcta càrrega de les mateixes. El dispositiu proposat és el 

nou regulador 

*maximitzador *OUTBACK FM 80, que permet augmentar fins a un 30 % la 

potència de sortida. El seu ús està recomanat en instal·lacions amb més de 

600 W instal·lats, uns 4 mòduls aproximadament, o en sistemes on ens 

interessa que l'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica sigui el màxim. 

Aquest tipus de reguladors tenen un sistema anomenat *MPPT, que 

independentment de la potència que estiguem aconseguint en la nostra 

instal·lació solar, l'optimitza per obtenir un major rendiment en la sortida. 

Les característiques d'aquest model són les següents: 

 

• Regulació con sortida de 80A. 

• Increment d'un 30% del rendiment del sistema. 

• Algorisme *MPPT de màxima potència. 

• Admet sistemes de bateria des de 12 fins a 60V. 

• Seguiment i monitoratge de múltiples paràmetres. 

• Dimensions: (41.3 x 14 x 10 cm) - (H x W x D) 

• Pes: 7.10Kg 

BATERIES 

 

Les bateries proposades permeten proveir d'energia de manera independent al Generador 

fotovoltaic. 

L'energia emmagatzemada procedent de les plaques fotovoltaiques es lliurada a l'Inversor qui 

la convertirá en un corrent altern *senoidal adequat al consum. El tipus de bateries proposada 

és de la gamma Solar *OpzS. El subministrament és en mòduls de 2V 

que segons la seva connexió ens permet obtenir els valors de corrent i 

tensió en corrent continu necessaris per a l'aplicació. La gamma Clàssic 

*OpzS Solar ha estat utilitzada durant dècades en requeriments 

d'energia mitjans i grans. Aquest acumulador d'energia és una bateria 

de plom àcid de baix manteniment amb electròlit líquid. A causa de la 

seva robustesa, llarga vida de disseny i alta fiabilitat, aquestes bateries 

són ideals per al seu ús en estacions solars i eòliques,  elecomunicacions, 

companyies de distribució d'energia, ferrocarrils i molts altres 

subministraments d'energia d'equips de seguretat. Com a resultat dels 

càlculs sobre la base de l'autonomia desitjada, s'han proposat bateries de 910 i 1220 A/H en 

C100. 



5.7 GRUP ELECTROGEN 

 

El sistema *dispondria d'un grup *electrogeno *connectado al sistema que seria activat 

automàticament i de manera programable per l'inversor , en detectar un nivel baix de bateries. 

El grup proposat és un generador portátil *monofásico *conetado al sistema i que serà activat 

automàticament i de manera programable per l'inversor, en detectar nivells baixos de 

bateries. El grup proposat és un generador *portàtil *monofàsico i insonoritzat d'una potència 

nominal de 3,45 KW, amb arrencada elèctrica. Aquesta equipat amb un motor DIÈSEL, 

refrigerat per aigua amb un panell de control adequat per adaptar a sistemes d'energia solar. 

 

Les *caracteristicas es detallen a continuación 

 Freqüència AC Hz: 50 

 Voltatge Nominal *ACV: 230 

 Corrent Nominal AC A: 12.2 

 Potència Nominal ( kVA ): 2.8 

 Potència Màxima ( kVA ): 3.2 

 Velocitat Nominal (rpm/*min): 3000 

 Factor de potència ( Ø *cos ): 1 

 Estructura: Insonoritzat 

 Capacitat *dep. combustible ( I ): 16 

 Consum Mínim (g/*Kw-h): 370 

 Nivell de soroll (*db) (sense càrrega - amb 

càrrega *maxima): 70 - 74 

 Pes Net (Arrencada *eléct.) (Kg.): 100 

 Mesures ( *An x *Lg x Al ) (mm): 830 x 530 x 740 

 Sistema d'arrencada: Elèctric 

 Combustible: Dièsel 

 Oli *carter: *SAE10W30 

 Model Motor: KM178*FGET 

 Tipus: 4 temps, 1 cilindre, refrigerat per aire, dièsel 

 *Diametro x carrera: 78 x 62 

 Cilindrada ( c.c ): 296 

 Ràtio de compressió: 20 : 1 

 Potència Nominal *Kw /rpm: 3.7/3000 - 4.0/3600 

 Consum Mínim (g/*Kw-h): 276 

PROTECCIONS I PRESA DE TERRA 

Totes les instal·lacions amb tensions nominals superiors a 48 volts comptaran amb una presa 

de terra a la qual estarà connectada, com a mínim, l'estructura suporti del generador i els 

marcs metàl·lics dels mòduls. 



El sistema de proteccions assegurarà la protecció de les persones enfront de contactes directes 

i indirectes. En cas d'existir una instal·lació prèvia no s'alteraran les condicions de seguretat de 

la mateixa. 

La instal·lació estarà protegida enfront de curtcircuits, sobrecàrregues i *sobretensiones. Es 

prestarà especial atenció a la protecció de la bateria enfront de curtcircuits mitjançant un 

fusible, *disjuntor magneto tèrmic o un altre element que compleixi amb aquesta funció. 

MANTENIMENTO PREVENTIU 

Pla de manteniment preventiu: operacions d'inspecció visual, verificació d'actuacions i unes 

altres, que aplicades a la instal·lació han de permetre mantenir, dins de límits acceptables, les 

condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. 

El manteniment ha de realitzar-se per personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de 

l'empresa instal·ladora. 

 

El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà una visita anual en la qual es realitzaran, 

com a mínim, les següents activitats: 

• Verificació del funcionament de tots els components i equips. 

• Revisió del cablejat, connexions, platines, terminals, etc. 

• Comprovació dels mòduls: situació respecte al projecte original, neteja i presència de danys 

que afectin a la seguretat i proteccions. 

• Estructura suport: revisió de danys en l'estructura, deterioració per agents ambientals, 

oxidació, etc. 

• Bateries: nivell de l'electròlit, neteja i greixat de terminals, etc. 

• Regulador de càrrega: caigudes de tensió entre terminals, funcionament d'indicadors, etc. 

• Inversors: indicadors i alarmes. 

• Caigudes de tensió en el cablejat. 

• Verificació dels elements de seguretat i proteccions: preses de terra, actuació d'interruptors 

de seguretat, fusibles, etc. 

OPCIÓ 1, CONSUM DE 13,5 kWh/dia  

Aquesta Opció garanteix el consum de 13,5 kWh diaris. els equips estan preparats per suportar 

futures ampliacions. Aquesta solució requereix d'un sistema de suport per a períodes de falta 

d'irradiació solar superiors a 2 *dias, per a això es pot utilitzar un grup *electrogeno. La 

proposta aquesta basada en una solució clau en mà. 

Es detalla a continuació l'abast de subministrament: 



 

OPCIÓ 2, CONSUM DE 17 KWh/dia 

Aquesta Opció garanteix el consum de 17 kWh diaris. els equips estan preparats per suportar 

futures ampliacions. Aquesta solució requereix d'un sistema de suport per a períodes de falta 

d'irradiació solar superiors a 2 *dias, per a això es pot utilitzar un grup *electrogeno. La 

proposta aquesta basada en una solució clau en mà. 

Es detalla a continuació l'abast de subministrament: 



 

OPCIÓ 3, CONSUM DE 21 kWh/dia 

Aquesta Opció garanteix el consum de 21 kWh diaris. els equips estan preparats per suportar 

futures ampliacions. Aquesta solució requereix d'un sistema de suport per a períodes de falta 

d'irradiació solar superiors a 2 *dias, per a això es pot utilitzar un grup *electrogeno. La 

proposta aquesta basada en una solució clau en mà. 

Es detalla a continuació l'abast de subministrament: 



 

 

 

 

 

 

OPCIÓ 1 2 3 

Cob. Consum anual 
(kWh/any) 

4927,5 6205 7665 

Preu (€) 20927 22838 27698 

Habitatge 1 2 3 4 5 6 

Consum 
Real anual 

5153 3228 3255 2057 16584 3300 

Instalació 2 1 1 1 3 1 

Coberta (%) 100 100 100 100 46 100 

Estalvi Anual 
(€) 

721,4 452 456 288 1073 462 

Amortització 
(anys) 

31 46 45 72 25 45 



 

 

 

 

 

 


