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3 YES - Your Energy System 

L’ACTUALITAT 
 

 
L’energia és el centre de l’actualitat: pujades del preu de l’energia de 

més de un 30% des d’ara fins el 2016, noves reglamentacions 

tèrmiques, millora i garantia de subministrament a les xarxes …  

La nova norma ISO 50001, un sistema de gestió de l’energia, confirma 

aquesta tendència des de la seva publicació el juny del 2011.  

 

Més enllà de una simple característica tècnica, l’energia representa 

actualment un punt de cost que en cap cas podem menystenir i per tant 

esdevé estratègic controlar-lo i valoritzar-lo. 
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Consum d’energia final 
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Consum d’energia a les llars 
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Consum d’energia a les llars 

 

 

 

 

 



7 YES - Your Energy System 

Consum d’energia en terciari 
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Perquè un marc normatiu d’eficiència energètica? 

 

Els edificis son responsables de mes del 40% del consum final 

d’energia i del 36% de les emissions a la UE.  

 

 

Protocol de Kyoto  de 1997 on la UE es compromet a reduir les 

emissions en un 8% per sota les de 2009 
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2002  2005  2007  2008  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

2016 

2005 Llibre verd sobre eficiència 

energètica  

 

Es proposar el 20-20-20 per 2020 

 

El cap d’estats de la UE accepten 

l’objectiu  al març de 2007 però 

sense caràcter vinculant 
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20-20-

20 

Llibre 

Verd 

Crisis 

Mundial 
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Edificis de consum casi zero 
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Solar decathlon 
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Context normatiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002  2005  2007  2008  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

2011 Pla d’eficiència energètica UE 

 

•Al 2011 la comissió de la UE reconeix que l’objectiu 20-20-20 no 

s’assolirà i que es requereixen plantejar noves estratègies i redoblar 

esforços. 

•Nova directiva europea  
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Context normatiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002  2005  2007  2008  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

2012 Nova directiva europea d’eficiència energètica (DEE) 

Principals canvis: 

•Obligació legal d’establir marc de referència d’estalvi. 

•Acció exemplar al sector públic. 

•Incentius per PYMES i consumidors. 

•Major eficiència en la generació elèctrica. 

•Unificar directives 

•Transposar abans de abril de 2014..... 
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Context normatiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002  2005  2007  2008  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

EPB

D 

20-20-

20 

Llibre 

Verd 

Crisis 

Mundial 

Reca

st 

Pla EE 

UE 

Nova 

DEE 

2012 Nova directiva europea d’eficiència energètica (DEE) 

Que ens afectarà: 

•Imposarà a les companyies elèctriques un  percentatge d’estalvi 

acumulat mínim per 2020. No serà inferior al 1,5% de les ventes anuals. 

•Taxa del 3% de edificis públics a reformar. 

•Fulla de ruta de cada estat membre per fomentar la inversió en la 

renovació d'edificis. 

•Mesures addicionals per auditories energètics i sistemes de gestió de la 

energia, CHP, district heating,... 

 

 

 

 

 

Càlcul 

estalvi

s 

Evalua

ció 
Revisió 

DEE 
Full 

Ruta 
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Context normatiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificació energètica de nous edificis (RD 

235/2013 

 

• Nous edificis 

• Modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis 

existents amb superfície superior a 1000 m² on es 

renovi el 25% dels tancaments. 

 

• CERTIFICAT DE PROJECTE 

• CERTIFICAT D’EDIFICI ACABAT 
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Exemple 
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REAL DECRET i PRESENTACIÓ Ce3 
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SMART GRID 
 

 

 

 

 

Millor 
qualitat 
deVida 

Estalvi 
Econòmic 

Estalvi 
Energètic 

- Canvi de pautes de consum 

 i model de gestió. 

 

- Fi de Serveis Verticals, treball 

en col·laboració entre empreses 

 

 

- Pujada preu Energies 

 

- Crisi econòmica 
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Tecnologia és el COR però ara s’involucra a les 
persones 
 

 

 Tecnologia Mercat i persones 

Productes 

Innovació 

Cami 
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GIR de les empreses nTIC al respecte 
 
1. Les eines que es realitzen són de cara al ciutadà tant per a projectes 

estatals com en projectes europeus. S’acaba el mirar-se el “melic” 

 

2. Eines senzilles i de fàcil interacció amb l’usuari en búsqueda de la 

conscienciació que és un bé per tots.  

 

3. Importància compatibilitat amb tecnologia Smartphone / Tablet. 
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NOVES NECESSITATS 

 
 

El sistema de GTEE (Gestió Tècnica i Energètica d’Edificis) és 

l’encarregat de realitzar les diferents funcions d’automatisme i control de 

les instal·lacions, controlant els diferents equipaments tècnics existents. 

 

• Controlar els consums per tal de poder mantenir-lo, evitant pujades del 

mateix. 

• Controlar i contenir la despesa energètic. 

• Disposar d’informació per tal de poder establir aquelles accions 

energètiques a realitzar. 

• Avaluar les inversions fetes 

• Prioritzar inversions a fer 

 

Actualment , qualsevol explotant, propietari i responsable de la gestió 

d’un edifici ha de ser capaç de :  
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Solucions 
ROI 

(anys) 

Economia 

d'energia 

(%) 

Comptatge : segons els usos de la 

RT2012 : Calefacció, ACS, Climatització, 

Enllumenat, Auxiliars 

2 10 

Mesura : temperatura exterior, interior, 

GDU, etc. 
2 10 

Anàlisi i reporting : taulells de control i 

reports 
2 5 à 10* 

Visualització energètica : per els 

ocupants del edifici 
2 5 à 7* 

10 % d’economia 

d’energia instal·lant 

un sistema de 

mesura i de 

comptatge dels 

consums segons el 

seu us 

 

5 a 10 % 

d’economia 

d’energia gracies a 

la utilització d'útils 

d’anàlisi : taulells de 

control i reports 

Fins a un 10% amb  

un ROI de 2 anys. 

Impacte de les accions de mesura 

Solucions de comptage, anàlisi, visuaització i reporting 
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Impacte de les accions de control 

Solucions 
ROI 

(anys) 

Economia 

d’energia 

(%) 

Gestió automàtica de l’enllumenat : 

presencia, lluminositat, escenari 

d'ocupació, etc. 

3 30 

Gestió automàtica de la ventilació, 

de la calefacció o de la climatització 

: seguiment, optimitzacions, regulació i 

control 

3 30 

Aigua calenta sanitària: Gestió de la 

producció i de la distribució 
2 a 4 20 a 30 

Producció frigorífica: Regulació de la 

pressió flotant i de les velocitats dels 

compressors. 

3 40 a 50 

Fins a un 50% amb 

un ROI de 3 anys. 

10 a 25 % 

d’economia 

d’energia amb la 

instal·lació de una 

regulació 

centralitzada 

 

10 % d’economia 

d’energia amb la 

instal·lació  d’un 

sistema de mesura i 

de comptatge dels 

consums per usos  

Accions de gestió d'energia 



ESTALVI EFICIENT= VÀRIES VIES D’ACTUACIÓ 
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- Plà de divulgació (Multiplicar l’estalvi i que se’n parli a tot 

arreu)  

 

Es realitzarà un pla o accions de divulgació per a la racionalització 

del consum.  

Inclourà vàries accions per incidir (xerrades, twitter, blogs, 

documentació) 

 

-Mesures “Soft” : Cal realitzar un estudi energètic focalitzat a 

l’estalvi Econòmic/Energètic de les instal·lacions, prioritzant les 

accions que anomenarem “Low cost” (temporitzadors, deteccions, 

etc..), sense obviar mesures que clarament propiciaran un estalvi 

energètic. 

 

-Automatitzacions : Un cop estudiats els consums (metering continu 

3 mesos, NO ES POT ACTUAR SENSE SABER COM GASTEM) i 

iniciades les mesures toves es determinaran els punts claus on 

incidir mitjançant domòtica, control, etc... I informant de l’estalvi 

potencial.  



Algunes Mesures eficients 
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Climatització:  

 

La temperatura de consigna d’equips de climatització per a espais 

interiors segons regula el Reglament de les Instal·lacions Tècniques 

d’Edificis (RITE), cal incidir en això. 

  

Ús responsable dels espais:  

Ús racional i eficient de les instal·lacions, i assegurar el mínim 

consum energètic degut a la seva activitat.  

  

Gestió i ús d’espais, obertura i tancament: 

A fi de reduir els costos de funcionament en períodes de baixa 

activitat, es buscarà dates en que es puguin tancar centres. La resta 

de l’any, s’ajustaran els horaris de funcionament de les instal·lacions 

d’il·luminació i climatització tant com sigui possible a l’ús real dels 

edificis. S’aplicaran vàries mesures que serà convenientment 

explicades en el projecte. 

 



Més mesures... 
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Il·luminació: 

 

Els criteris bàsics que es seguiran seran l’ús de la llum natural 

sempre que sigui possible, l’apagada de llums innecessàries i la 

reducció de la il·luminació artificial ajustant-la als nivells mínims 

legals. S’aplicaran vàries mesures que serà convenientment 

explicades en el projecte. 

 

Equips Informàtics:  

 

Ajust de temperatures a sales de servidors i de racks 

Apagada d’ordinadors i pantalles personals quan no es facin servir. 

  

 



Més mesures... 
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Equips singulars: 

  

Reducció de l’horari de funcionament de sistemes i aparells amb 

consum elèctric permanent: màquines vending, fonts ornamentals, 

panells informatius, llums de   potenciació, etc. Apagada totes les 

nits i els dissabtes, diumenges i festius. 

Davant d’incomoditats particulars, comunicar la situació als 

responsables de manteniment abans i evitar l’ús d’estufes 

particulars, tot prioritzant altres solucions de menor impacte sempre 

que sigui possible (catifes, alçapeus). 

S’evitarà l’ús d’equipament particular o infrautilitzat que no estigui 

degudament justificats per la unitat (neveres, fonts d’aigua calenta, 

termos elèctrics, etc.). 
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L’INTEGRADOR (L’ESPECIALISTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-En els primers passos dóna suport a l'arquitecte / enginyer per trobar quina 

solució tècnica és l'adequada en cada cas. 

- Coneix bé el producte, marques i aplicacions dels diferents equips. 

- Assessora tècnicament i realitza direcció en obra i supervisió als instal · 

ladors per a la correcta connexió dels dispositius. 

- Programa i integra les funcions dels diferents equips 

- Ajuda i orienta l'usuari final formant-en l'ús dels elements per aprofitar tot el 

confort i seguretat que aporta la domòtica i els sistemes de control. 
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FUNCIONS I CAMPS D’APLICACIÓ 



Curs d’introducció a les instal·lacions de 

gestió tècnia d’edificis i habitatges 

Una instal·lació de gestió tècnica té un caràcter 

transversal perquè afecta de manera directa o 

indirecta totes les altres instal·lacions presents 

en un edifici o un habitatge. 

 

L’objectiu d’aquest apartat és fer una descripció 

bastant euxhastiva de com la instal·lació 

domòtica/inmòtica afecta totes les altres. 
 

FUNCIONS I CAMPS D’APLICACIÓ 



A.1. Subinstal·lació de distribució d’energia 

elèctrica 
• Control de fallades dels dispositius de protecció (seguretat) 

• Control de consum elèctric (estalvi energètic) 

• Control de simultaneïtat de càrregues (estalvi energètic) 

 

A.2. Subinstal·lació d’il·luminació 
• Control horari de la il·luminació (estalvi energètic) 

• Control de presència (estalvi energètic) 

• Control centralitzat de l’apagada de llums (estalvi energètic) 

• Regulació de llum constant en funció de la llum natural 

(CTE) 

• Control per escenes de la il·luminació (confort) 

FUNCIONS I CAMPS D’APLICACIÓ : 

ELÈCTRICA 

A.3. Subinstal·lació de serveis 
• Monitorització d’avaries (seguretat, confort) 

 



B.1. Elements de camp (termostats i 

climatitzadors) 
• Control de temperatura individualitzat (confort i estalvi 

energètic) 

• Control de clima en funció de l’horari (estalvi energètic, 

confort) 

• Control de presència (estalvi energètic) 

• Control de qualitat de l’aire interior (confort, seguretat) 

 

B.2. Elements de producció d’energia (sales 

tècniques) 
• Monitorització d’avaries (seguretat) 

• Alarmes tècniques (seguretat confort) 

• Control de consum d’energia (estalvi energètic)111111 

FUNCIONS I CAMPS D’APLICACIÓ : 

CLIMATITZACIÓ 



C.1. Distribució del gas 
• Detecció de fuites de gas (seguretat) 

• Control de consum (estalvi energètic) 

 

C.2. Elements de combustió 
• Monitorització d’avaries (seguretat, confort) 

• Detecció de CO i control de fuites (seguretat) 

• Control de consum d’energia (estalvi energètic) 

FUNCIONS I CAMPS D’APLICACIÓ : 

GAS 



D.1. Distribució 
• Control de consum (estalvi) 

• Control de fuites (seguretat) 

 

D.2. Sales de bombeig 
• Control de fuites (seguretat) 

• Control de pressió constant 

FUNCIONS I CAMPS D’APLICACIÓ : 

AIGUA 



E.1. Alarma contra intrusió i robatori 
• Monitorització estat alarma (seguretat) 

• Lligam d’alarma amb altres instal·lacions (llum, clima) 

(estalvi energètic) 

• Avisos telemàtics (seguretat, confort) 

 

E.2. Alarmes tècniques 
• Control de fuites (seguretat) 

• Control d’incendis (seguretat) 

• Avisos telemàtics (confort) 

FUNCIONS I CAMPS D’APLICACIÓ : 

SEGURETAT 

E.3. Circuit tancat de TV 
• Monitorització telemàtica de càmares 

 



1. Funcions i camps d’aplicació 



2. Arquitectura de Sistemes : CENTRALITZATS 

 

  
 Filosofia PLC  

 CPU local 

 E/S locals 

 Capçaleres d’E/S remotes 

 

 Hi ha una CPU central MOLT POTENT a on corre el 

programa 

 Els dispositius d’entrades i sortides són “tontos” 

 Els mòduls d’aplicació no estan creats 



2. Arquitectura de sistemes 

 

 B. Sistemes descentralitzats 

 Filosofia BUS  

 No hi ha una CPU central 

 Els dispositius d’entrades i sortides són “intel·ligents” 

 Els mòduls d’aplicació són estàndart vénen 

dissenyats de pels frabricants 

 Cada aparell té una parametrització pròpia 

2. Arquitectura de Sistemes : DESCENTRALITZATS 
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PROTOCOLS STANDARD DE COMUNICACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODBUS (MODICON 1979) 
Protocol de lectura / escriptura àmpliament utilitzat per la majoria de 

fabricants.  

 

El podem trobar en format TCP, ja sigui interectuando com "Màsters" o 

com "Slave", i d'altra banda el podem trobar també de la mateixa manera 

en sèrie o Ethernet , RTU (binària) o ASCII (llegible) o TCP (encapsulat IP 

però similar a RTU)  

 

Aplicacions típiques: 

Lectura de comptadors elèctrics (Circutor, Carlo Gavazzi, Siemens… ) 

Lectura / escriptura d’equips de control  (PLC, Carrier, Sanyo, 

Mitsubishi… ) 
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PROTOCOLS STANDARD DE COMUNICACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIBUS    “Process Field Bus”  -----  Bosch, Siemens i 

Klöckner Möller 
 

És una xarxa estàndaritzada, independent del fabricant que s'adapta a les 

condicions de les aplicacions de l'automatització industrial. 

 

El modes de de comunicació típics són  Rs485 o TCP. 

 

 

Aplicacions típiques: 

Lectura / escriptura d’equips de control  (PLC’s) 
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PROTOCOLS STANDARD DE COMUNICACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-BUS    “Europa se decanta por el protocolo M-Bus Wireless para 

aplicaciones de Smart Metering” 
 

El protocol M-Bus és un protocol estàndard per a la lectura de dispositius 

com medidors energia de calefacció, comptadors de volum d'aigua o 

comptadors d'energia Electricitat, actuant sempre com  a Masters.  

 

M-Bus està normalitzat segons EN 1434-3. Molts fabricants han 

implementat el protocol M-Bus en els seus productes 

 

Aplicacions típiques: 

Lectura de comptadors tèrmics ( Kamstrup, Sedical, Siemens… ) 
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PROTOCOLS STANDARD DE COMUNICACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDOM    “Europa se decanta por el protocolo M-Bus Wireless para 

aplicaciones de Smart Metering” 
 

Protocol de lectura utilitzat en gran mesura correctors de gas de 

companyia. S'interroga en format sèrie i utilitzant l'estàndard RS232.  

Protocol pregunta - resposta 

 

Aplicacions típiques: 

Lectura de correctors de GAS ( Itron, Kromschreader, Contagas ) 
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PROTOCOLS STANDARD DE COMUNICACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XML    “eXtensible Markup Language” 
 

Llenguatge àmpliament utilitzat en el món de la informàtica que últimament 

ha anat adquirint més protagonisme en el món de la telemesura 

 

Permet definir la gramàtica de llenguatges específics (de la mateixa 

manera que HTML és al seu torn un llenguatge definit per SGML) per 

estructurar documents grans. 

 

Aplicacions típiques: 

Comunicacions amb SCADA, Telemesures, Web Servers… 
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PROTOCOLS STANDARD DE COMUNICACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNX / EIB (European Intallation Bus) 
 

Protocol Standard Europeu OBERT per les aplicacions de control de 

vivenda i Edifici.  

 

KNX està aprovat com estàndard internacional (ISO / IEC 14543-3), així 

com Estàndard Europeu (CENELEC EN 50090 i CEN EN 13321-1) i 

Estàndard a Xina (GB / Z 20965).  

 

Els productes KNX fets per diferents fabricants poden ser combinats - la 

marca registrada KNX garanteix la interoperabilitat i el "interworking". En 

resum, KNX és l'únic estàndard obert a nivell mundial per al control tant de 

cases com d'edificis. 
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PROTOCOLS STANDARD DE COMUNICACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNX 

 Basat en els antics estàndarts EHS, Batibus i EIB 

 Perfils d’aplicació estàndart, independents del fabricant 

 Tamany d’instal·lació semblant al del LonWorks® 

 Programació mitjançant PC amb un software únic 

 Extensió del sistema variable en funció del medi de 

transmissió 

 Varis medis de transmissió  
 

 
 

 

 



50 

DOMÒTICA i SINERGIES , OPORTUNITAT DE NEGOCI 

1 – MARC NORMATIU 

2- LA SOCIETAT 

3- LES NOVES NECESSITATS 

4- L’INTEGRADOR 

5- ÀREES D’ACTUACIÓ i PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ 

        - KNX més al detall 

6- LA MONITORITZACIÓ  

7- TELECONTROL D’INSTAL·LACIONS 

 

 

 

 



Curs d’introducció a les instal·lacions de 

gestió tècnia d’edificis i habitatges 

Fonts d’alimentació i cable de Bus 

 

EL BÀSIC 

Dispositius 

El Software i interface 



Capten la variació d’una variable real, la 

converteixen en senyal i l’envien a la CPU 

(en instal·lacions centralitzades) o al BUS 

(en instal·lacions descentralitzades). 

 

 

Dispositius Sensors 



Entrades Binàries Entrades Analògiques 

 

Dispositius Sensors 



Capten del BUS els telegrames d’accionament i 

actuen les seves sortides en conseqüència. 

 

Reenvien al BUS els estats de les seves 

sortides. 

 

 

Dispositius Actuadors 



Actuadors binaris Actuadors analògics 

Actuadors regulació il·luminació Actuadors persianes i elements de protecció solar 

 

Dispositius Actuadors 



Control horari Control Lògic 

 

Dispositius de control 



Interface de Programació Interfaces entre medis de transmissió 

 

Interfaces de Programació i medis de transmissió 



Curs d’introducció a les instal·lacions de 

gestió tècnia d’edificis i habitatges 

Passarel·les entre protocols 

 

Dispositius de comunicació 



 

Dispositius d’interfície d’usuari 
Botoneres multifuncionals 

Pantalla Tàctil 

Servidor WEB 
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DOMÒTICA i SINERGIES , OPORTUNITAT DE NEGOCI 

1 – MARC NORMATIU 

2- LA SOCIETAT 

3- LES NOVES NECESSITATS 

4- L’INTEGRADOR 

5- ÀREES D’ACTUACIÓ i PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ 

        - KNX més al detall 

6- LA MONITORITZACIÓ  

7- TELECONTROL D’INSTAL·LACIONS 

 

 

 

 



A LA PREGUNTA: ÉS EL MEU CONSUM ÒPTIM? 
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Quin cost energètic tinc? 
• Superior a 10.000 Euros any ?  

• Què representa percentualment sobre els meus costos?  

• Té cost energètic no desitjat a la instal · lació? Avaries, sobrecàrregues, stand by, descuits  

 

 
 

 

 

 

Quants Kw consumeixo anualment? 
•  Hi ha algun rati en el meu sector que indiqui que sóc competitiu? 

• Quina és la meva tendència en els últims anys?  

 

 

 

 

Quins sistemes tinc a la meva instal·lació ?  
• I·luminació, Clima, ACS, Refrigeració, etc... 

 

 

 
He realizat inversions en eficiència ?  
• Ex: Cogeneració ? Solar ? LEDs 

• Quin ha estat el retorn de la inversió?    
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Mesura de dades 

Cal tenir la possibilitat de seguir els indicadors de rendiments de la vostra 

instal·lació :  

Consum energètic i consum 

d’energia primària. 

Repartiment dels consums. 

Corbes de càrrega elèctrica. 

Ratis de consums. 

Rendiment de la instal·lació. 

Coeficient de rendiments de la 

bomba de calor. 

Taxa de cobertura de les 

necessitats. 

Producció solar bruta 

Productivitat dels panells solars 

tèrmics. 

Comparació dels indicadors sobre 

diferents períodes. 

 

Temperatura ambient. 

Temperatura d’anada i retorn del 

circuit de calefacció. 

Temperatura de l’acumulador 

d’aigua calenta. 

Humitat et lluminositat ambient. 

Evolució d’aquestes dades entre 

elles i en diferents períodes. 

Temps i Horari de funcionament  

dels equipaments. 

COMERCIALITZADORA 

Temperatures de producció i 

distribució. 

Numero de avaries en un període. 

 

Rendiment tècnic 

Rendiment de confort 

Rendiment energètic 

« RENDIMENT ECÒNÒMIC i CONFORT » 



MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA 
 
Permet gestionar i estalviar en el consum de instal.lacions a partir de la 

Monitorització i Anàlisi de les mateixes. 

 

Eficiencia 
Energética 

Monitorización 

Análisis 
Actuar y 

mantener 

OBJECTIUS 
 
- Estalvi energètic optimitzant el consum i eliminant 

consums innecessaris  

- Optimització i simulació de tarifes 

- Gestió del consum energètic 

- Reducció emissions de CO2 

- Gestió del manteniment de les instal · lacions 

tècniques 

- Gestor documental de les instal · lacions 
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Esquema ràpid 
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Aigua, gas, elèctric ... 

Pulsos, sondes, protocols.. 

Temperatura Exterior, interior ... 

cable., inal·làmbric 
.(zigbee, radio, 
bluetoohth).. 

CONCENTRADOR 



Software d’Anàlisi Energètic :  
Programari d’Anàlisi i control en una sola eina. 

ELEMENTS DE MESURA: els 

elements maquinari per monitoritzar les 

seves instal · lacions (concentrador, 

captadors, etc ..) 

ESTRUCTURA 
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                   Monitorització 

 
• Situació de les instal · lacions en mapes google 

i agrupació per zones. 

• Sinòptic personalitzat d'instal · lacions. 

• Visualització de dades en format gràfic i taula. 

 

 

               Alarmes i Paràmetres 

 
• Configuració d'alarmes tècniques i econòmiques. 

• Enviament d'alarmes per SMS i email. 

• Possibilitat de canvis de paràmetres d'instal · lacions. 

 

 

                  Anàlisis 
 

• Panell de control parametritzable per l'usuari. 

• Simulador tarifari. 

• Ratis estadístics i balanç econòmic energètic. 

• Informes de gestió de consum. 

 

 

 

 
               Gestor de Manteniment  i 

Documental 

 
• Gestió de mantenidors, contractes i costos de 

manteniment. 

• Seguiment d'accions preventius i correctius per 

calendari. 

• Gestió de documentació per categories. 

FUNCIONALITATS 
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Empreses del sector del metering 

http://www.dexmatech.com/


Panell de control 
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Corba de càrrega 
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Corba de càrrega amb subconsums 
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Simulador Tarifari (diari, mensual, horari) 
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Diferents tipus de gràfic 
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« No puc estalviar si no sé com consumeixo » 

 

MONITORITZACIÓ : Analitzar bé per 

controlar millor 
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CONCLUSIÓ : 
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Exemple de Software de  metering 
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DOMÒTICA i SINERGIES , OPORTUNITAT DE NEGOCI 

1 – MARC NORMATIU 

2- LA SOCIETAT 

3- LES NOVES NECESSITATS 

4- L’INTEGRADOR 

5- ÀREES D’ACTUACIÓ i PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ 

        - KNX més al detall 

6- LA MONITORITZACIÓ  

7- TELECONTROL D’INSTAL·LACIONS 

 

 

 

 



 

 

 

 

Control 

S’ha de poder respondre a diferents nivells de 

control: 

« Actuar amb tot el coneixement de causa » 

 Actuar sobre els elements de control (regulació,  

     anticipació del rellançament de la calefacció, detecció de presència...) 

 Planificar les intermitències per la calefacció, la ventilació i l’enllumenat 

(Planning dels períodes de presencia) 

 Fer interactuar el diferents elements de la calefacció, ventilació, 

enllumenat, ... 

 Lligar els automatismes entre ells (baixar la calefacció, disminució de 

l’enllumenat, aturada d’equipaments…) 

 Reportar les càrregues elèctriques en període tarifari avantatjós 

(planificació de les càrregues en hores vall, descàrregues 

planiificades,...) 
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Control  

Calefacció i climatització 
Gestió de les calderes. Regulació 

dels circuits d’aigua/aire amb el 

control de les vàlvules. Vigilància 

de fuites. Comanda dels 

convectors elèctrics. Control del 

terra radiant, elèctric i per aigua... 

Aigua Calenta Sanitària 
Regulació de la producció per 

intercanviador a través de la 

caldera.. Planificació i 

optimització de la producció per 

llindars elèctrics i acumulació … 

Ventilació 
Comandament i vigilància de la 

VMC, 

De les centrals de tractament d’aire 

i ventilo-convectors. Planificació de 

la 

ventilació... 

Seguretat i control d’accés  
Control d’accés per identificació 

de persones i planificació. 

Comptatge dels accessos, control 

de rondes. Detecció d'intrusió i 

lleva de dubte per vídeo. Difusió 

de les alarmes cap a un PC de 

supervisió... 

Enllumenat 
Planificació dels enllumenats 

per zona. 

Gestió per sensor de 

lluminositat.  

Descàrrega de circuits segons 

el període tarifari… 

Fred industrial 
Control dels grups frigorífics 

Tele-lectura de les temperatures en 

temps real. Control de la pressió i del 

ambient refrigerat… 
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« Actuar amb tot el coneixement de causa » 
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Casos d’exemple de telecontrol 



 

Narcís Bartina 

Responsable d’Àrea de Gestió Energètica 
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http://es.linkedin.com/pub/narc%C3%ADs-bartina/23/605/817

