


 ■ Garantia d’eficiència dels panells de 25 anys.

 ■ Garantia de compra de la producció.

 ■ Accessibilitat per a qualsevol persona o 
empresa que vulgui ser productor energètic.

 ■ Instal·lacions fixes i mòbils (amb seguidors 
solars).

 ■ Software d’última generació per a la 
monitorització i control remot de la instal·lació i 
enviament d’alarmes.

 ■ Una inversió rentable que protegeix el medi 
ambient.

 ■ Mínims costos d’operació i manteniment. 

Solar Fotovoltaica per Autoconsum

Solar Fotovoltaica Autònoma

Solar Tèrmica

Geotèrmia

Aerotèrmia

Biomassa

Minieòlica

Una instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa 
elèctrica està basada en el concepte que el propietari 
és un productor d’energia elèctrica, injectant a la 
xarxa la totalitat de l’energia produïda a canvi d’una 
retribució econòmica. L’energia generada pels panells 
fotovoltaics és injectada a la xarxa de distribució 
mitjançant un inversor, aparell destinat a transformar 
el corrent continu dels panells fotovoltaics en corrent 
altern sincronitzat amb la xarxa. 

Qualsevol empresa o particular pot instal·lar o 
promoure plantes fotovoltaiques, donant-se d’alta 
com a productor al Registre d’Instal·lacions de 
Règim Especial (RIPRE), podent així facturar l’energia 
injectada a la xarxa. 
 

Panells Solars 

Seguidors Solars 

Xarxa elèctrica 
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Equips de mesura i protecció
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Funcionament 
La llum del sol incideix en les cèl·lules fotovoltaiques del 

panell solar, creant un efecte fotoelèctric. Així es genera una 

font d’energia en forma de corrent continu. L’inversor és el 

que s’encarrega de transformar-lo en corrent altern. Aquest 

finalment passa per un comptador i és injectat a la xarxa 

general. D’aquesta manera l’usuari actua com a productor 

d’energia elèctrica en règim especial. 
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Solar Fotovoltaica Connectada a Xarxa



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.  

 
 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. 

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. 
 
  
 
 POLICRISTAL·LINA
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 gama 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.

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

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 
 

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. 

 

 SISTEMA MÒBIL
Seguiment en un o dos eixos

L’inversor és l’encarregat de transformar l’energia en corrent continu, produïda pels panells 
fotovoltaics, en corrent altern sincronitzada 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.

 

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.

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

I N V E R S O R S

     PA N E L L S  F O T O V O LTA I C S

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.

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 a qualsevol projecte 
fotovoltaic que aposti per la 
qualitat i fiabilitat del producte. 



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.

S I S T E M A  M O N I T O R I T Z A C I ÓP R O T E C C I Ó  I  C O M P TA D O R S

Per altra banda, els comptadors 
enregistren constantment, per 
separat, la producció i el consum 
d’energia elèctrica de la planta 
solar. Els consums elèctrics 
s’han de disposar en circuits 
elèctrics separats respecte al 
de la instal·lació fotovoltaica 
per poder tenir una lectura de 
l’energia produïda per la planta 
fotovoltaica i poder gestionar la 
seva venda.

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. 

ESTACIÓ METEOROLÒGICA
Monitorització de radiació solar, 
temperatura, humitat, pressió, i 
molts paràmetres més, mitjançant 
estació meteorològica.

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

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

 ■ Software gratuït i compatible amb accés local 
o remot

 ■ Accés al datalogger en temps real

 ■ Administració de diferents perfils d’usuari

 ■ Resum diari

 ■ Selecció de freqüència d’enviament de dades

 ■ Càlcul del Performance Ràtio de la instal·lació

 ■ Independència en la gestió de dades

PERSONALITZACIÓ
Adaptable al format i color de la 
marca que es requereixi.  
Administració de diferents perfils 
d’usuaris.

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

DADES HISTÒRIQUES 
És possible incorporar i visualitzar 
dades històriques. 
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