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Plaques solars: una bona 
instal·lació estalvia energia

INNOVACIÓ

Tot i que hi ha països amb un 
clima més advers que el nos-
tre, alguns, com alemanya, 
són pioners en la instal·lació 
de plaques. Entre els factors 
que engrandeixen les distàn-
cies tenim les tarifes, les polí-
tiques de suport dels governs 
o la legislació respectiva. Però 
sempre es busca l’eficiència 
energètica, la minimització 
de l’impacte mediambiental, 
la millora de la qualitat de 
vida i la reducció de costos, 
sense oblidar la seguretat.

EfECTES POSITIUS
La seva implantació pot su-
posar, entre més efectes, la 
venda i l’estalvi d’electricitat, 
l’obtenció d’estabilitat en el 
consum en el cas dels qui te-
nen un subministrament ines-
table o bé el fet d’utilitzar una 
energia neta o energia verda.

En qualsevol cas, per ma-
ximitzar-ne la rendibilitat 
s’ha de garantir una instal-
lació òptima. Per això hem de 
tenir en compte factors com 
la radiació solar de la zona, 
l’orientació i la inclinació de 

L’estructura de suport de 
les plaques fixa la inclinació 
de les plaques i en garanteix 
la seguretat en les condicions 
més desfavorables de vent.

En cap cas els sistemes de 
subjecció no han de fer mal-
bé les cobertes. a més, han 
d’evitar l’oxidació, i hi ha 
d’haver una distància míni-
ma entre la base i el panell, 
que serà més gran, en llocs 
de muntanya o amb molta 
pluja per evitar quedar ne-
gats o coberts de neu.

Per als sistemes fotovol-
taics autònoms coneguts amb 
el nom d’instal·lacions per a 
autoconsum són necessàries 
bateries, les quals encara su-
posen una pèrdua d’eficàcia en 
el temps. La connexió a la xar-
xa com a sistema d’emmagat-
zematge o compensació per 
la manca esporàdica d’ener-
gia en instal·lacions d’auto- 
consum és regulada per les 
noves reglamentacions, que 
inclouen factors com el peat-
ge de suport, la qual cosa fa 
que ens preguntem sobre el  
retorn de la inversió. n

les plaques, la força del vent, 
els sistemes de subjecció i la 
qualitat dels elements. Tot 
això cal ajustar-ho tant a l’es-
tètica que es vol aconseguir 
com al compliment de la nor-
mativa vigent.

El generador fotovoltaic 
s’instal·la amb panells so-
lars formats per cèl·lules fo-
tovoltaiques que cal que es-
tiguin connectades en sèrie 
per obtenir la tensió volgu-
da. a més, aquestes sèries 
han d’estar connectades en 
paral·lel per obtenir el cor-
rent que es vol.

Si volem que el sistema 
fotovoltaic estigui connec-
tat a la xarxa elèctrica, cal 
la instal·lació d’un inversor 
d’alta eficiència per no aug-
mentar innecessàriament el 
nombre de panells. L’inver-
sor transforma el corrent 
continu del generador foto-
voltaic en corrent altern per 
subministrar l’energia a la 
xarxa. També s’ha d’instal-
lar un equip de mesura per 
controlar l’energia generada 
i la factura de la companyia.

La implantació de plaques solars fotovoltaiques pot suposar un estalvi d’electricitat. Una 
instal·lació òptima és la millor garantia per maximitzar-ne la rendibilitat i l’eficiència ener-
gètica. Entre els factors que cal tenir en compte a l’hora d’instal·lar-les, destaquen la radiació 
solar, l’orientació i la inclinació de les plaques, el vent, la subjecció i la qualitat dels elements.
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