
Energia elèctrica sostenible

SOLAR FOTOVOLTAICA  
AUTÒNOMA



 ■ Disposem de tot el necessari per a equips 
fotovoltaics autònoms

 ■ Diversitat de productes multimarca

 ■ Garantia de fabricant en tots els nostres 
productes

 ■ Treballem avalats per les marques líders en el 
sector i amb més experiència del mercat

 ■ Equip de tècnics sempre a la seva disposició, 
especialitzats en el sector.

 ■ Gestió de tràmits de reparació i garantia. 

Solar Fotovoltaica per Autoconsum

Solar Fotovoltaica Connectada a Xarxa

Solar Tèrmica

Geotèrmia

Aerotèrmia

Biomassa

Minieòlica

Solar Fotovoltaica Autònoma

Disposar d’electricitat és un fet habitual a la major part 
del nostre territori, però actualment encara trobem 
zones aïllades de les xarxes de distribució. En aquestes 
zones, l’energia solar fotovoltaica sovint és la forma 
més econòmica i viable de produir electricitat. 

Domini Ambiental com a distribuïdor d’equips 
fotovoltaics per aplicacions autònomes, disposa 
de sistemes i solucions per a un subministrament 
fiable d’electricitat en tot els seu rang de possibilitats, 
des de garantir subministrament elèctric en 
furgonetes i autocaravanes, pel consum alimentació 
d’electrodomèstics convencionals o per a usos 
industrials o comercials.

Panells Solars 

Regulador de càrrega 

Bateries 

Generador o grup electrògen 

Inversor
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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. Aquesta 

energia és emmagatzemada en bateries, a través del 

regulador de càrrega, per tal de poder ser consumida 

durant les 24h del dia. L’inversor és el que s’encarrega de 

transformar-lo en corrent altern sense necessitat de tenir 

connexió a la xarxa elèctrica. 
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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

És un element imprescindible pel correcte emmagatzemament de l’energia d’una forma estable i 
fiable, amb un procediment de càrrega determinat per allargar la longevitat de les bateries. 

Controla l’entrada d’electricitat a la bateria provinent del mòdul fotovoltaic, protegint-la contra 
sobrecàrregues o baixades de tensió que puguin provocar-li un dany. Els models més avançats 
tenen capacitat de posar en marxa un generador per a produir electricitat quan la bateria corre risc 
de descàrrega total. 

Els reguladors es classifiquen per la intensitat màxima que poden 
suportar, així com pel voltatge de treball.

Actualment hi ha una gran gama de productes MPPT (seguiment del 
punt de màxima potència) que separen les tensions entre els panells 
fotovoltaics i les bateries, podent treballar amb qualsevol panell, 
portant-lo al punt de treball òptim per a obtenir el màxim rendiment i 
major producció d’energia.

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 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. 

R E G U L A D O R  D E  C À R R E G A

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



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

A les instal·lacions autònomes de subministrament d’electricitat, cal 
emmagatzemar l’energia captada durant les hores de sol a fi de poder cobrir la 
demanda durant les hores de no insolació (cicle diari). A més, els acumuladors han 
de tenir prou capacitat per a assegurar el subministrament d’electricitat durant 
períodes de nuvolositat abundant. 

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. 

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. 

- “Clàssic” d’àcid plom de got obert: per aplicacions generals i grans 

capacitats.

- Liti: en solucions on l’espai és just i és necessari donar molta capacitat en 
poc espai.

Esta compost per dos elements fonamentals:  

un motor que genera l’energia mecànica i que a la vegada 
està connectat a un alternador que transforma aquesta 
en energia elèctrica.

G E N E R A D O R 

El generador o grup electrògen és el que s’encarrega de produir electricitat a partir de 
combustibles fòssils com el gasoil o la gasolina.  

D’aquesta manera es pot subministrar energia de forma ininterrumpuda quan es 
produeixen situacions de dèficit o es requereix un suplement de potència per una 
tasca concreta. 

Elements 

Un inversor-carregador té tres funcions bàsiques: 
1.  Alimentar la nostra instal·lació amb corrent altern. 
2. Carregar les bateries, d’una forma segura evitant sobrecàrregues. 
3. Complementar la potència màxima de les bateries amb la del grup electrogen per  
    alimentar càrregues de gran potència. 

I N V E R S O R  -  C A R R E G A D O R 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. 

  S I S T E M A  M O N I T O R I T Z A C I Ó

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

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

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.

Tipologia 

Un inversor-carregador és un sistema complet que combina un inversor, un  
carregador de bateries i un relé de transferència. L’inversor té la funció de convertir 
l’energia de corrent continu (CC) d’una bateria en energia de corrent altern (CA) per 
poder utilitzar en la nostra instal·lació. El carregador permet convertir l’energia de 
CA d’un generador o grup electrogen a CC per recarregar les bateries. 
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