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DOMINI AMBIENTAL + BIPV SOLUTIONS

La tecnologia necessària per a captar, 
emmagatzemar i gestionar eficaçment energia 

renovable està avui en dia al nostre abast.

Fundada l’any 2002 dins el Grup Aquacenter i amb una clara 
orientació mediambiental, a l’empresa Domini Ambiental 
realitzem una gestió comercial de productes d’aigua, energies 
renovables i il·luminació.

El nostre principal objectiu sempre ha estat cobrir les necessitats 
d’una societat cada vegada més motivada per a preservar els 
recursos naturals escassos, tenint a l’abast fonts inesgotables 
com ho és el Sol.

La constant renovació de productes amb els millors avenços 
són la base de la nostra aportació. Per això col·laborem amb 
l’empresa BIPV Solutions, oferint una gran quantitat de productes 
personalitzats per a garantir un futur energètic net i sostenible.

La nostra col·laboració pretén oferir mòduls fotovoltaics BIPV 
(Building Integrated Photovoltaics) basats en l’alta tecnologia, 
la innovació, la integració arquitectònica, la personalització i 
l’exclusivitat.

D’aquesta manera, podem realitzar projectes energèticament 
sostenibles, on s’uneixen disseny i eficiència. Amb aquest catàleg 
us convidem a conèixer tant els panells fotovoltaics estàndard, 
com els que són completament personalitzats, fins i tot els 
pensats per funcionar com a teules o com a terra solar.



■ Integració funcional i estètica a façanes i cobertes

■ Adaptació als edificis i a l’entorn públic 

■ Producció silenciosa d’energia no contaminant

■ Solucions totalment personalitzables

■  Aplicacions múltiples, no només en teulades

■  Mínim impacte visual

■  Permeten el pas de llum solar

■  Baix manteniment

Els últims avenços tecnològics registrats en matèria 
fotovoltaica permeten que avui en dia sigui possible 
integrar els mòduls fotovoltaics a la superfície dels 
edificis com elements de construcció, donant lloc a 
noves aplicacions fotovoltaiques, denominades com 
a instal·lacions d’Integració Arquitectònica de Mòduls 
Fotovoltaics, més conegudes per les seves sigles en 
anglès BIPV (Building Integrated Photovoltaics) 

A les instal·lacions BIPV, més que el rendiment 
econòmic, preval la innovació, la modernitat, la 
integració amb l’entorn i l’estètica.  

VIDRES
Aquests mòduls disposen de varies capes de vidre amb 
una elevada transmitància, baixa reflectivitat i baix 
contingut de ferro.

El vidre solar que s’utilitza té la capacitat de protegir 
de les inclemències meteorològiques als components 
allotjats dins.

La capa d’entremig d’EVA o PVB el protegeix dels danys, 
l’aïlla acústicament i permet conservar la calor a l’interior 
de l’edifici.

Color del vidre:

Groc pur Taronja pur Vermell pur

Verd llima suau Verd llima moderat Verd llima fosc

Blau grisós Blau molt suau Blau suau

Blau fosc moderat Morat fosc moderat

Negre Blanc

D’aquests mòduls és possible seleccionar la tipologia de 
cèl·lules, tant la classe (monocristal·lines o policristal·lines) 
com la quantitat, distribució i interconnexió. 

Per individualitzar al màxim cada edifici, la cèl·lula 
seleccionada compta amb la més àmplia gamma 
d’estructures, mides, colors i eficiències.

Patrons post.:Color de la cèl·lula:
CÈL·LULES

MÒDULS FV BIPV / PERSONALITZABLES

El gruix del vidre es pot escollir entre el rang de 2,5 a 10mm



CAIXES DE CONNEXIONS

FORMATS I MIDES

COMPOSICIÓ

Azul grisáceo

Les connexions elèctriques del mòdul poden ser 
mitjançant caixa de connexió posterior o amb 
terminals laterals. 

Els dos sistemes tenen característiques 
d’antienvelliment, resistència UV i elèctrica. 
Disposa de protecció IP65 i temperatura de treball 
de -40º a +85ºC.

La composició habitual és:

     Part frontal: vidre extra-blanc 

     Encapsulant: EVA o PVB

     Cèl·lules fotovoltaiques

     Encapsulant: EVA o PVB

     Part posterior: vidre incolor

Possibilitat d’escollir entre una àmplia gamma 
de formats: rectangulars, quadrats, circulars, 
triangulars, trapezoidals, etc.

Les dimensions mínimes són 300 x 300 mm,  
i les màximes són de 4000 x 2100 mm (per a 
mòduls rectangulars).
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COBERTES
Mitjançant la incorporació de mòduls a teulades ja existents 
s’aconsegueixen nivells d’estalvi energètic que només assoleixen 
els edificis nous.   

A les cobertes fotovoltaiques l’ecologia es fusiona amb l’habitabilitat 
i l’eficiència, donant com a resultat edificis amigables amb el  
medi ambient. 

INSTAL·LACIONS AMB MÒDULS ANTICS I DESCATALOGATS
Un dels problemes més importants que podem trobar a una instal·lació 
fotovoltaica executada fa anys, és la impossibilitat de trobar mòduls 
actuals que tinguin les mateixes mides i la mateixa potència que els 
instal·lats inicialment. 

Per això distribuïm mòduls a mida totalment personalitzats en potència, 
dimensions i tecnologia. 

■  Facilitant el reemplaçament dels mòduls danyats per altres de les 
mateixes característiques elèctriques i mecàniques. 

■  Evitant la repotenciació d’antigues instal·lacions fotovoltaiques.

■  Evitant la modificació de la infraestructura elèctrica existent (inversors, 
cablejat, etc.)

■  Evitant la modificació de l’estructura de suport.

■  Evitant la modificació dels paràmetres de les llicències de connexió a 
xarxa existents.

APLICACIONS



BALCONS
Permeten treure el màxim profit d’aquesta part d’un apartament o 
un edifici exposat a la llum solar i, al mateix temps, són una manera 
de millorar el seu aspecte.

Els mòduls són aplicables tant als balcons de nous edificis com a 
balcons de pisos o edificis ja existents. 

LLUERNES / CLARABOIES
Són llocs ideals per a integrar els sistemes fotovoltaics, donada la seva 
ubicació a coberta i disposició horitzontal o lleugerament inclinada. 
Aquesta ubicació permet disposar d’importants superfícies lliures 
d’obstacles que puguin ocasionar ombres als panells, podent maximitzar 
la radiació solar incident. 

D’aquesta manera s’aconsegueixen crear impressionants efectes, a 
més d’adoptar una notable sensació d’amplitud, al afegir llum natural a 
qualsevol estància. 

Com a coberta semitransparent, també serveixen de protecció tèrmica 
solar, antienlluernador i contra la intempèrie. 

FAÇANES
A part de generar energia elèctrica, els mòduls BIPV compleixen amb 
tots els requeriments necessaris per les façanes convencionals: protecció 
contra els factors meteorològics, i aïllament tèrmic i acústic. Per altra 
banda, suposen una innovació de caràcter estètic respecte a les façanes 
convencionals, obtenint una imatge futurista, sofisticada i ecològica. 

Actualment, distingim dos tipus d’instal·lacions sobre façana:

■  Integració de mòduls fotovoltaics sobre una façana existent

■  Configuració de la façana emplenant mòduls fotovoltaics com a 
material de construcció



BARRERA ACÚSTICA
Les barreres acústiques fotovoltaiques (PVNB) permeten la reducció del 
soroll i, simultàniament, la producció d’energia renovable. 

El soroll del tràfic ha estat reconegut per l’Organització Mundial de 
la Salut com un factor important que contribueix a la contaminació 
del medi ambient. A més de causar molèsties, té significatius 
impactes negatius per a la salut a les poblacions que viuen prop de les 
infraestructures vials.  

Així, a més d’ajudar a reduir les emissions de gasos d’efectes hivernacle 
a l’atmosfera, l’adopció de PVNB proporciona una sèrie de beneficis 
econòmics, socials i ambientals positius.   

HIVERNACLES
Solen trobar-se sempre ubicats a espais oberts on reben grans 
quantitats de radiació solar. Els mòduls són dissenyats específicament 
per tal que la instal·lació del sistema fotovoltaic estigui completament 
integrada en el conjunt. 

Existeixen diferents possibilitats segons les necessitats:

■  Amb teulada dents de serra: Indicada per a grans superfícies que 
conjuguen perfectament la necessitat de produir electricitat i no 
disminuir la productivitat.

■  A una aigua: Permet la cobertura total de la superfície per a la 
instal·lació del sistema fotovoltaic i, per tant, afavoreix la major 
producció possible d’electricitat.  

■  A dues aigües: Amb una de les aigües sense cobrir per a permetre la 
major lluminositat per si fos necessari per als cultius. 

APLICACIONS



RÀFECS
Els panells fotovoltaics BIPV són una solució perfecta per la seva 
utilització en la formació de ràfecs, ja que pot incorporar-se la instal·lació 
a l’estètica de l’edifici, ja sigui de nova construcció o com a reforma. 

Aquesta integració en ràfecs, permet no només aconseguir l’efecte 
buscat amb el vidre, sinó que a més simultàniament es realitza un 
control solar i una producció elèctrica. 

PÈRGOLES
Són una alternativa als materials que tradicionalment s’han utilitzat a la 
construcció per a generar ombres.

Aquestes instal·lacions tenen varies vessants:

■  Contribuir a la sensibilització de la ciutadania transmetent l’aposta per 
l’ús i la promoció de les energies renovables

■  La integració de les energies renovables en el medi urbà

■  Rendibilitzar zones no utilitzades

■  Demostrar que aquest ús racional de l’energia pot rendibilitzar-se 
econòmicament

MARQUESINES Y PÀRQUINGS
Habitualment, les marquesines s’instal·len en aparcaments per utilitzar-
se com a coberta dels vehicles al mateix temps que proporcionen una 
potent font d’energia solar fotovoltaica. Aprofitant les superfícies de la 
instal·lació en les quals no es pot edificar altres tipus d’estructures es 
poden obtenir reduccions en la despesa energètica i la dependència de 
la xarxa elèctrica.

A més de la generació d’energia fotovoltaica, les marquesines es 
complementen amb un avançat sistema de recàrrega per a vehicles 
elèctrics, afegint així més prestacions a l’estructura. 

Aquesta solució busca la màxima producció energètica possible, així com 
la màxima protecció davant les condicions meteorològiques adverses, 
tals com la pluja, la neu o el vent.



AMB MARC

SENSE MARC

 Cèl·lules de silici d’alta eficiència  

 Materials d’última generació 

 Ideals per a qualsevol tipus d’instal·lació, integrant-se amb facilitat 

 La part frontal del mòdul conté vidre solar temperat ultratransparent 
amb alt nivell de transmissivitat, baixa reflectivitat i baix contingut en ferro.   
La part posterior també està formada per vidre temperat i ultratransparent 
que proporciona rigidesa al conjunt. 

 Temperatura de treball: -40 ~ + 85 ºC

 Normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 

 Garantia: 12 anys

Característiques elèctriques (STC)

Potència màxima Wp 275 280 285 290 295

Tolerància Wp 0 ~ + 5

Tensió de màxima potència (Vmpp) Volts 31,7 32,0 32,3 32,6 33,0

Corrent de màxima potència (Impp) Ampers 8,68 8,75 8,83 8,90 8,94

Tensió de circuit obert (Voc) Volts 38,3 38,6 38,9 39,2 39,6

Corrent de curtcircuit (Isc) Ampers 9,23 9,30 9,38 9,45 9,49

Tensió màxima del sistema (Vsyst) Volts 600 (UL) / 1.500 (IEC)

Díodes (By-pass) Quantitat 6

Fusible màxim en sèrie Ampers 15

Eficiència (ƞm) % 16,9 17,2 17,5 17,8 18,1

Factor de Forma % ≥ 73

Característiques mecàniques

Dimensions

Alçada 1.632 mm 64,25 polzades

Amplada 976 mm 38,42 polzades

Gruix 25 mm 0,98 polzades

Pes Net 22,5 kg 49,60 lliures

Cèl·lules

Tipus Monocristal·lines

Quantitat 6 x 10 unitats

Mida 156 x 156 mm 6 polzades

Connectors

Material PVC

Tipus MC4

Protecció IP67

Característiques elèctriques (STC)

Potència màxima Wp 265 270 275 280

Tolerància Wp 0 ~ + 5

Tensió de màxima potència (Vmpp) Volts 31 31,4 31,8 32,2

Corrent de màxima potència (Impp) Ampers 8,56 8,61 8,66 8,7

Tensió de circuit obert (Voc) Volts 37 37,4 37,8 38,2

Corrent de curtcircuit (Isc) Ampers 9,31 9,38 9,44 9,51

Tensió màxima del sistema (Vsyst) Volts 600 (UL) / 1.500 (IEC)

Díodes (By-pass) Quantitat 6

Fusible màxim en sèrie Ampers 15

Eficiència (ƞm) % 16,2 16,5 16,9 17,2

Factor de Forma % ≥ 73

Característiques mecàniques

Dimensions

Alçada 1.632 mm 64,25 polzades

Amplada 976 mm 38,42 polzades

Gruix 25 mm 0,98 polzades

Pes Net 22,5 kg 49,60 lliures

Cèl·lules

Tipus Policristal·lines

Quantitat 6 x 10 unitats

Mida 156 x 156 mm 6 polzades

Connectors

Material PVC

Tipus MC4

Protecció IP67

Monocristal·lins

Policristal·lins

MÒDULS FOTOVOLTAICS VIDRE/VIDRE



CODI           DESCRIPCIÓ                        

102001              Mòdul sense marc
             60 cèl·lules. 270Wp
             Subministrat en palets de 33 unitats 

           

102002              Mòdul amb marc
             60 cèl·lules. 270Wp
             Subministrat en palets de 30 unitats

102003              Mòdul sense marc
             60 cèl·lules. 300Wp
             Subministrat en palets de 33 unitats

102004              Mòdul amb marc
             60 cèl·lules. 300Wp
             Subministrat en palets de 30 unitats



Característiques mecàniques

Dimensions

Alçada 1.960 mm 77,17 polzades

Amplada 992 mm 39,06 polzades

Gruix 40 mm 1,57 polzades

Pes Net 22,6 kg 49,82 lliures

Cèl·lules

Tipus Policristal·lines

Quantitat 6 x 12 unitats

Mida 156 x 156 mm 6 polzades

Connectors

Material PVC

Tipus MC4

Protecció IP67

 Cèl·lules de silici d’alta eficiència  

 Materials d’última generació 

 Ideals per a qualsevol tipus d’instal·lació, integrant-se amb facilitat 

 La part frontal del mòdul conté vidre solar temperat ultratransparent amb alt nivell de transmissivitat, baixa 
reflectivitat i baix contingut en ferro.  
La làmina posterior està composta d’un polímetre plàstic (Tedlar) que proporciona una completa protecció i segellat 
davant els agents mediambientals, i aïllament tèrmic.    

 El marc compacte està fabricat amb alumini anoditzat resistent a la corrosió i disposa de varis orificis per a la fixació 
del mòdul a l’estructura de suport. 

 Temperatura de treball: -40 ~ + 85 ºC

 Normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 

 Garantia: 12 anys

Característiques elèctriques (STC)

Potència màxima Wp 350 355 360 365 370

Tolerància Wp 0 ~ + 5

Tensió de màxima potència (Vmpp) Volts 38,7 38,8 39,0 39,3 39,4

Corrent de màxima potència (Impp) Ampers 9,04 9,14 9,24 9,30 9,40

Tensió de circuit obert (Voc) Volts 47,0 47,4 47,7 48,0 48,3

Corrent de curtcircuit (Isc) Ampers 9,60 9,68 9,70 9,77 9,84

Tensió màxima del sistema (Vsyst) Volts 600 (UL) / 1.000 (IEC)

Díodes (By-pass) Quantitat 6

Fusible màxim en sèrie Ampers 15

Eficiència (ƞm) % 18,0 18,3 18,5 18,8 19,0

Factor de Forma % ≥ 73

Característiques mecàniques

Dimensions

Alçada 1.960 mm 77,16 polzades

Amplada 992 mm 39,05 polzades

Gruix 40 mm 1,57 polzades

Pes Net 22,6 kg 49,82 lliures

Cèl·lules

Tipus Monocristal·lines

Quantitat 6 x 12 unitats

Mida 156 x 156 mm 6 polzades

Connectors

Material PVC

Tipus MC4

Protecció IP67

Característiques elèctriques (STC)

Potència màxima Wp 325 330 335 340 345

Tolerància Wp 0 ~ + 5

Tensió de màxima potència (Vmpp) Volts 37,2 37,3 37,6 37,8 38

Corrent de màxima potència (Impp) Ampers 8,76 8,87 8,91 8,99 9,08

Tensió de circuit obert (Voc) Volts 45,9 46,1 46,3 46,5 46,7

Corrent de curtcircuit (Isc) Ampers 9,25 9,38 9,39 9,42 9,45

Tensió màxima del sistema (Vsyst) Volts 600 (UL) / 1.500 (IEC)

Díodes (By-pass) Quantitat 6

Fusible màxim en sèrie Ampers 15

Eficiència (ƞm) % 16,8 17 17,3 17,5 17,7

Factor de Forma % ≥ 73

Monocristal·lins 72 cèl·lules

Policristal·lins 72 cèl·lules

MÒDULS FOTOVOLTAICS ESTÀNDARD



CODI              DESCRIPCIÓ                        

102007              Mòdul estàndard monocristal·lí
             60 cèl·lules. 300Wp
             Subministrat en palets de 30 unitats 

           

102006              Mòdul estàndard policristal·lí
             60 cèl·lules. 275Wp
             Subministrat en palets de 30 unitats

102009              Mòdul estàndard monocristal·lí
             72 cèl·lules. 300Wp
             Subministrat en palets de 30 unitats

102008              Mòdul estàndard policristal·lí
             72 cèl·lules. 275Wp
             Subministrat en palets de 30 unitats

-              Altres panells estàndard



 Cèl·lules de silici monocristal·lí d’alta eficiència 

 Materials d’última generació

 Ideals per a qualsevol tipus d’instal·lació, integrant-se amb facilitat

 La part frontal del mòdul conté vidre solar temperat 
ultratransparent amb alt nivell de transmissivitat, baixa reflectivitat i 
baix contingut en ferro.  
La part posterior també està formada per un vidre temperat i 
ultratransparent que proporciona rigidesa al conjunt a més d’una 

Característiques elèctriques (STC)

Potència màxima Wp 30

Tolerància Wp 0 ~ + 0,90

Tensió de màxima potència (Vmpp) Volts 3,576

Corrent de màxima potència (Impp) Ampers 8,39

Tensió de circuit obert (Voc) Volts 3,90

Corrent de curtcircuit (Isc) Ampers 8,82

Tensió màxima del sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC)

Díodes (By-pass) Quantitat 2

Fusible màxim en sèrie Ampers 10

Eficiència (ƞm) % 7,90

Factor de Forma % ≥ 73

Característiques mecàniques

Dimensions

Alçada 600 mm

Amplada 633 mm

Gruix 6 mm

Pes Net 4,5 kg

Cèl·lules

Tipus Monocristal·lines

Quantitat 2 x 3 unitats

Mida 156 x 156 mm

Connectors

Material PVC

Tipus MC4

Protecció IP67

CODI              DESCRIPCIÓ                        

102005              Teula fotovoltaica Corba Mixta
             6 cèl·lules. 30Wp
             Subministrat en palets de 34 unitats 

           

 Compleixen amb tots els requeriments de seguretat, tant de flexibilitat, com de doble aïllament o alta 
resistència als rajos UV; per tant, son idonis pel seu ús en aplicacions a la intempèrie.  

 Temperatura de treball: -40 ~ + 85 ºC

 Normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 

 Garantia: 12 anys

TEULES FOTOVOLTAIQUES

completa protecció i segellat davant d’agents ambientals, així com aïllament elèctric. 



Amb el terra fotovoltaic la sostenibilitat i l’arquitectura s’uneixen per crear espais únics en els 
quals podem generar energia elèctrica gratuïta sense renunciar al espai útil ocupat. 

 Cèl·lules de silici monocristal·lí o policristal·lí d’alta eficiència 

 Possibilitat de personalització amb multitud de colors i textures 

 Transitable i antilliscant

 Ideals per a qualsevol tipus de terra, integrant-se amb facilitat 

 Compleixen amb tots els requeriments de seguretat, tant de flexibilitat, com de doble 
aïllament o alta resistència als rajos UV; per tant, son idonis pel seu ús en aplicacions a la 
intempèrie. 

 Temperatura de treball: -40 ~ + 85 ºC

 Normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 

 Garantia: 12 anys

CODI              DESCRIPCIÓ                        

Característiques elèctriques (STC) Monoc. Polic.

Potència màxima Wp 45 40

Tolerància Wp 0 ~ + 1,35 0 ~ + 1,20

Tensió de màxima potència (Vmpp) Volts 5,35 4,89

Corrent de màxima potència (Impp) Ampers 9,26 8,47

Tensió de circuit obert (Voc) Volts 6,33 5,79

Corrent de curtcircuit (Isc) Ampers 9,83 8,99

Tensió màxima del sistema (Vsyst) Volts 715 (IEC) 715 

Díodes (By-pass) Quantitat 2 2

Fusible màxim en sèrie Ampers 10 10

Eficiència (ƞm) % 12,50 11

Factor de Forma % ≥ 73 ≥ 73

Característiques mecàniques

Dimensions

Alçada 600 mm

Amplada 600 mm

Gruix 18 mm

Pes Net 15 kg

Cèl·lules

Tipus Mono / Poli

Quantitat 3 x 3 unitats

Mida 156 x 156 mm

Connectors

Material PVC

Tipus MC4

Protecció IP67

-              Terra fotovoltaic 
             9 cèl·lules monocristal·lines. 45Wp

   

-              Terra fotovoltaic 
             9 cèl·lules policristal·lines. 40Wp

TERRA SOLAR
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