El camí cap a l’autosuficiència energètica

SOLAR FOTOVOLTAICA

D’AUTOCONSUM

Solar Fotovoltaica Connectada a Xarxa

Solar Fotovoltaica per Autoconsum
Solar Fotovoltaica Autònoma
Solar Tèrmica
Geotèrmia
Aerotèrmia
Biomassa

L’augment del cost de l’energia elèctrica que els consumidors han rebut els últims anys i la
disminució dels costos de les instal·lacions fotovoltaiques han fet possible la rendibilitat dels
sistemes de generació destinats a l’autoconsum. Aquest tipus d’energia renovable consisteix en
generar energia elèctrica a partir de panells fotovoltaics connectats a la xarxa interior de l’edifici
per a consum propi.
El 5 d’octubre de 2018 es va publicar el RDL 15/2018 de mesures urgents per a la transició
energètica i la protecció dels consumidors, que introdueix tres principis fonamentals que regiran
l’activitat de l’autoconsum: (I) es reconeix el dret a autoconsumir energia elèctrica sense càrrecs;
(II) es reconeix el dret a l’autoconsum compartit per part d’un o diversos autoconsumidors per
aprofitar les economies d’escala; i (III) s’introdueix el principi de simplificació administrativa i
tècnica, especialment per a les instal·lacions de petita potència.

■■

Es pot actuar com a generador i consumidor.

■■

Disminució de l’impacte ambiental; 100% energia neta, utilitzem una font d’energia renovable i no contaminant.

■■

Reducció de la dependència energètica de l’exterior.

■■

Positiu impacte a nivell macroeconòmic.

■■

Estalvi en la factura de la llum i en emissions de CO2.

■■

Instal·lació senzilla, ampliable i amb poc manteniment.

■■

Rendiment producció panells fotovoltaics 25 anys.

■■

Menys desaprofitament: amb l’actual model de generació centralitzada, un 10% de l’energia elèctrica es perd
durant el transport i la distribució, amb un cost anual de 2.000 milions d’euros.

Tilopogia:
Tots els tipus poden ser amb acumulació a partir de bateries o sense. En el cas de disposar-ne,
l’energia verda que produeix la instal·lació fotovoltaica s’emmagatzema per autoconsumir-la en el
moment que es precisi.
Independentment de si la instal·lació disposa o no de bateries d’acumulació, es distingeixen dos
tipus d’autoconsum:

- Autoconsum tipus 1:
Autoconsum que garanteix la inexistència d’excedents (injecció zero), mitjançant la instal·lació d’un
dispositiu físic homologat. No cal dur a terme cap tràmit amb la companyia elèctrica distribuïdora,
només cal la seva legalització a indústria.

- Autoconsum tipus 2:
Autoconsum amb excedents (sense injecció zero), amb dret a l’abocament a la xarxa de l’energia
excedentària, amb o sense venda. Cal dur a terme els tràmits amb la companyia elèctrica i legalitzar
la instal·lació a indústria.

P A N E L L S F O T O V O LTA I C S
Un panell solar fotovoltaic és un element capaç de transformar l’energia solar en
energia elèctrica per mitjà de l’efecte fotoelèctric.
A Domini Ambiental som distribuïdors del principals fabricants a nivell mundial. Entre
els fabricants de panells fotovoltaics que distribuïm es troben Panasonic, Sharp,
Sunpower, entre d’altres.
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Els panells solars Panasonic
estan formats per cèl·lules
de silici monocristal·lí,
recoberts per una fina capa
de silici amorf. Aquest tipus
de cèl·lules fotovoltaiques,
fabricades a base de la major
tecnologia microelectrònica
del mercat, proporcionen un
dels rendiments més elevats
del sector.

Amb seu al Japó porten més de
50 anys dedicats a la fabricació
de panells fotovoltaics. La
seva dilatada experiència,
així com la fortalesa com un
dels majors fabricants del
món de tecnologia solar, el
converteixen en una aposta
segura per qualsevol projecte
fotovoltaic que aposti per la
qualitat i fiabilitat del producte.

Són els més innovadors del
mercat en disseny; estan
fabricats amb materials
resistents, acompanyats d’una
alta qualitat i eficiència.
Estan específicament
dissenyats per a instal·lacions
industrials, edificis i façanes
on la integració arquitectònica
és un requisit indispensable
per a la imatge de l’empresa.

- carregador és el que s’encarrega de transformar-lo
llar directament si hi ha demanda o bé, segons el tipus
d’autoconsum, és injectat a la xarxa elèctrica general.
D’aquesta manera l’usuari passa a ser productor i

Podem dividir els panells fotovoltaics en dos grans grups segons la seva tecnologia i procés
en la producció:

consumidor d’energia al mateix temps.

MONOCRISTAL·LINA
Un panell monocristal·lí té un millor rendiment degut a la puresa del silici
que composen les cèl·lules fotovoltaiques. A part del silici, per augmentar-ne
l’eficiència, han estat dotades amb bor i fòsfor.
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Degut a la seva major eficiència el cost dels panells monocristal·lins és major que
la resta. Típicament les cèl·lules monocristal·lines són de color blau uniforme.
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POLICRISTAL·LINA
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El procés de fabricació de les cèl·lules policristal·lines es realitza en un motlle,
cristal·litzant de manera uniforme diferents blocs de silici, donant una gamma de
colors blaus a la seva superfície. Les cèl·lules són quadrades amb una eficiència de
conversió lleugerament inferior a les monocristal·lines degut a la baixa producció
en condicions de poca llum.

B AT E R I E S / A C U M U L A D O R S

Estructures de suport
És molt important una estructura de subjecció resistent dels panells solars. Ha de ser robusta, i de
fàcil muntatge.

SISTEMA FIX
Inclinat o coplanar

SISTEMA MÒBIL
Seguiment en un o dos eixos

Equipem la instal·lació d’autoconsum d’un conjunt de bateries a fi de poder
emmagatzemar l’energia no autoconsumida de manera instantània i poderla utilitzar durant les hores que no hi ha insolació, però sí consum elèctric a la
instal·lació interior. Es proporciona, així, un aprofitament del 100% de l’energia
elèctrica produïda de forma solar.
La principal característica dels acumuladors és la capacitat que tenen
d’emmagatzematge d’energia, així com el nombre de cicles (càrrega/descàrrega)
que poden donar.

Funcions bàsiques
a) Subministrar energia en absència de radiació solar.
b) Garantir un subministrament lineal en cas de microtalls a la xarxa elèctrica.
c) Proporcionar una potència instantània superior a la dels mòduls solars.

Tipologia
A part del tipus de suport, s’ha de proporcionar l’orientació i la inclinació adequada per a la màxima
generació d’energia, garantir l’absència d’ombres sobre els panells i la integració arquitectònica.

INVERSOR - CARREGADOR
L’inversor és l’encarregat de transformar l’energia en corrent continu, produïda pels
panells fotovoltaics, en corrent altern sincronitzat en tensió i freqüència amb la
xarxa de distribució d’energia elèctrica ja existent.
Un dels criteris més importants a l’hora d’adquirir un inversor és el seu coeficient
de rendiment; com major sigui el coeficient, menors seran les pèrdues que
ocasiona la transformació.
Al escollir un inversor s’ha de tenir en compte quin tipus de connexió s’utilitzarà,
podent obtenir inversors monofàsics o trifàsics amb una gran gamma de
potències en cadascuna de les possibilitats.
En el cas de disposar d’acumuladors tipus bateries, tindrem un inversorcarregador: un sistema complet que combina un inversor i un carregador de
bateries, el qual permet convertir l’energia de CA de la xarxa elèctrica a CC per
carregar les bateries.
Un inversor-carregador en una instal·lació d’autoconsum té dues funcions bàsiques:
1. Alimentar la nostra instal·lació amb corrent altern.
2. Carregar les bateries d’una forma segura, evitant sobrecàrregues.

Tenim varis models de bateria segons el seu format, des de les monobloc de 12V (una bateria
compacte) fins a les OPzS en vasos de 2V (6 vasos per a un sistema de 12V). Aquestes últimes
utilitzades per una gran acumulació d’energia i amb una vida útil més prolongada.
Si les classifiquem per la seva tecnologia de fabricació, existeixen bateries de:
- GEL o AGM amb solucions àcides no líquides: per a aplicacions on la bateria patiria moviments que
podrien danyar-la per pèrdua d’àcid.
- “Classic” d’àcid plom de got obert: per aplicacions generals i grans capacitats.
- Liti: són molt utilitzades gràcies als seus avantatges: baix pes i volum (amb una mida equivalent a
les altres, poden emmagatzemar tres vegades més d’energia); alt nombre de cicles (més de 6000);
sense manteniment (tampoc desprèn gasos ni olors, podent ser instal·lada a l’interior de l’habitatge); i
elevada velocitat de càrrega (en 2 hores podem carregar la bateria partint d’una descàrrega total).

ELEMENTS DE PROTECCIÓ
Els elements de protecció tenen com a objectiu garantir permanentment la
seguretat de les persones i de la pròpia instal·lació, actuant en cas de detecció d’una
fallada en l’aïllament dels cables o detectant un augment anormal de la intensitat
de pas per ells.

SISTEMA MONITORITZACIÓ
El sistema de monitorització energètica Visual Webdom proporciona una eina
software amb capacitat de monitorització de tots els dispositius inclosos en una
instal·lació fotovoltaica.
La plataforma permet visualitzar les dades de producció energètica,
convertint el sistema en una eina imprescindible per a la presa de
decisions de forma preventiva i correctiva.

REPRESENTACIONS GRÀFIQUES
Representació gràfica de tots els paràmetres monitoritzables pel sistema.

ALARMES
Configuració d’avisos per tal de patir menys incidències.

- Mesurador de Strings:

DADES HISTÒRIQUES
És possible incorporar i visualitzar dades històriques.

Dispositiu de connexió i control de mòduls en sèrie amb Webdom SSX,
equip dissenyat i fabricat al Grup Aquacenter.
Pot monitoritzar el corrent de cada cadena de mòduls fotovoltaics i
diagnosticar immediatament eventuals anomalies.

CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA
Visualitza i controla tantes càmeres de vídeo com es necessitin, dins de
la mateixa interfície de software.

- Magnetotèrmics:
Dispositius capaços d’interrompre el corrent elèctric d’un circuit quan
aquest sobrepassa certs valors màxims. Així, protegeixen la instal·lació
contra sobrecàrregues i curtcircuits.
Quan un es dispara, simplement s’ha de reactivar, després d’haver
solucionat el problema que ho ha produït.

- Interruptor diferencial:
Dispositiu electromecànic que es col·loca a les instal·lacions elèctriques
de corrent altern amb la finalitat de protegir a les persones d’accidents
directes o indirectes.

- Fusibles:
Dispositiu de protecció de la instal·lació fotovoltaica, compost per un
filament o làmina de metall de baix punt de fusió que s’intercala en un
punt específic pel tal que es fongui quan la intensitat de corrent superi un
determinat valor, reduint el risc d’incendi o destrucció d’altres elements de
la instal·lació.

En l’àmbit de l’autoconsum, a més a més, podem disposar de l’analitzador de xarxa
anomenat Webdom Satellite que, amb una correcta parametrització del dispositiu,
podem utilitzar-lo per a instal·lacions amb injecció 0 d’energia a la xarxa elèctrica.

Aquest datalogger obté tots els paràmetres característics
elèctrics més habituals: voltatge, corrent, potencia activa/
reactiva, factor de potencia... També permet realitzar la
modulació de la potència de sortida dels inversos fotovoltaics
o l’actuació de càrregues elèctriques com podria ser una
resistència elèctrica d’un acumulador o d’una bomba de
calor per a la climatització d’un habitatge, maximitzant
d’aquesta manera l’eficiència energètica de les instal·lacions
fotovoltaiques d’autoconsum.

C O N S U M S H A B I TAT G E
Les instal·lacions d’autoconsum es connecten a la xarxa interna i permeten estalvis
molt importants en la factura elèctrica, ja que el propi productor pot fer ús de
l’energia que ell mateix ha produït, reduint així la quantitat d’energia que s’ha de
comprar a la companyia elèctrica.
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Exemple d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum sobre els possibles consums en
un habitatge.
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Els tres gràfics representen l’energia d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum durant les 24
hores d’un dia (representades a l’eix horitzontal)
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En aquest segon gràfic, en color blau, observem la producció fotovoltaica en el cas d’un dia
totalment assolellat.

CONSUM
AL LLARG DEL DIA

Si ajuntem els dos gràfics anteriors obtenim l’energia autoconsumida, en color verd.

RESULTAT:
AUTOCONSUM
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En color taronja es mostra la corba de consum de l’usuari. Sense la instal·lació fotovoltaica
aquesta àrea és l’energia consumida de la xarxa elèctrica.
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Si la nostra instal·lació és d’autoconsum directe, l’energia sobrant fotovoltaica mostrada
en color blau serà injectada a la xarxa, o mitjançant un sistema d’injecció zero es modularà
l’inversor per tal de no produir energia sobrant.
En el cas de disposar d’una instal·lació amb bateries, l’energia no consumida
instantàniament serà emmagatzemada per tal d’utilitzar-la en moments que la demanda de
l’usuari sigui superior a la producció fotovoltaica, aprofitant així el 100% de l’energia produïda
per la instal·lació (representat en color groc).
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