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Objectius generals del projecte

 Identificar l’entorn del projecte: edifici terciari, generació solar,
excedents energètics, elements consumidors, bateries de segona
vida, inversores, normativa

 Connectar-se a sistemes preexistents d’un edifici terciari i monito-
ritzar la gestió energètica d’un edifici terciari

 Connectar-se a altres sistemes: predicció meteorològica, visió del
temps, radiació, preus de la energia

 Preparar un sistema capaç de governar una bateria de segona vida
per a un ús estacionari i desenvolupar un equip hardware/software
que optimitzi l'ús dels excedents energètics i utilitzi l’energia més
barata possible

 Dissenyar i construir una mota autònoma que permeti monitoritzar
variables inherents a les plaques fotovoltaiques

WP2-WP5 Edifici Terciari
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WP2-WP5 Edifici Terciari

Resultats obtinguts (1)

 Coneixement en l’estat de la nor-
mativa, gestió d’inversors, control
de sistemes de clima, generació
de energia FV

 Coneixement per interoperar amb
sistemes preexistents i nous en un
edifici terciari, i monitoritzar la to-
talitat dels senyals
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 Hardware+Software que gestiona una bateria de segona vida
per a un ús estacionari que utilitza excedents energètics i
l’energia més barata possible per controlar el clima de la
biblioteca.

Planta FV

Inversor 
& Bateria

I-Gateway

Clima

WP2-WP5 Edifici Terciari
Resultats obtinguts (2)
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 Dissenyar i construir una mota autònoma que permeti moni-
toritzar plaques fotovoltaiques

Resultats obtinguts (3)

WP2-WP5 Edifici Terciari
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1. Necessària la participació del fabricant de la bateria en el
projecte

2. Al reutilitzar la bateria d'automoció per a un ús estacionari,
cal acoblar-la a un nou inversor  És necessari desenvolupar
una nova interfície de gestió i comunicació de la bateria amb
l’inversor

3. Les bateries d’automoció haurien d’estar concebudes per ser
reutilitzades en una segona aplicació per a ús estacionari

4. No hi ha un mercat consolidat de bateries de segona vida. Ara
per ara no es rentable

Lliçons apreses

WP2-WP5 Edifici Terciari
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Tots els socis mostren interès dins del seu rol en poder continuar
aprofundint en aquest paquet de treball. Aquest mercat té
sortida internacional

WP2-WP5 Edifici Terciari

Visió de futur
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 Entendre la vigència del volum de mercat de segona vida

 Dificultats al interoperar les bateries per manca d’estandar-
dització del protocols de comunicacions amb les bateries
(tecnologia diversa i poc madura)

 Identificar inversors per a usos estacionaris a baix cost

 Dificultat d’accedir a un Mercat de bateries de segona vida o
bé contactar amb fabricants de bateries preconcebudes per a
un segon ús (incipient)

WP2-WP5 Edifici Terciari

Barreres a superar



Contactes:

Enric ORTEGA (COMSA)  enric.ortega@comsa.com

David GUERRERO (AMB)  dguerrero@amb.cat

Miquel TEIXIDÓ (CINERGIA)  teixido@cinergia.coop

Lucia IGUALADA (IREC)  ligualada@irec.cat

Ignasi GARCÍA-MILÀ (WORLDSENSING)  igarciamila@worldsensing.com

Julia BAYASCAS (DEXMA)  jbayascas@dexma.com

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
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WP3-WP6 Edifici Residencial

WP3-WP6 
EDIFICI RESIDENCIAL
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Termòstat Modulable WiFI amb conscienciació d’usuaris: Validació amb 150
usuaris

ESTALVI ENERGÈTIC ACONSEGUIT:

SATISFACCIÓ DELS USUARIS:

E.3.5: Disposi us i aplicacions d'interacció amb els usuaris

WP3: Ges ó energè ca residencial Versió: v3

Autor(s): Jordi Cipriano, Mariano Tur, Acciona Con-

 n,  Jordi Carbonell
Con$dencialitat: Si

2. Interfases  de  visualitzacio  pel  control  remot  de  calderes  i  aires
acondicionats de BAXI. 

2.1. Descripció de l’App de calderes Wifi: BAXI CONNECT

L'App de comunicació i control remot de les calderes Wi  ha estat desenvolupada per BAXI per a pro-

porcionar un control ac u a l’usuari nal. Es una Asp descarregable a Apple Soter i Google Pastorella

amb cost zero per a l’usuari. 

Abans de la seva u lització, l’usuari ha de fer la con guració de l’App i del termòstat Wi , seguint les

instruccions de nides a l’entregable E.6.2. 

A la Figura 11 es mostra la pantalla inicial de visualització sobre la temperatura de consigna durant el

dia actual. 

Figura 11. Pantalla de visualització de temperatura de consigna

A la Figura 12 es mostren els menús de con guració del programa de calefacció, que permeten pro-

gramar les temperatures de consigna segons l’hora del dia i el dia de la setmana. 

Figura 12. Pantalles de programació de la calefacció

E.3.5: Disposi us i aplicacions d'interacció amb els usuaris 12 de 17

SMS

17% participació satisfacció:   5  > 70 %

Estalvi mig = 6,42 % 
50 % dels usuaris estalvis > 6 % 

Resultats obtinguts i productes desenvolupats

WP3-WP6 Edifici Residencial
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Servei de Manteniment Preventiu per a calderes amb GPRS: Validació amb 15
instal·ladors

E.3.5: Disposi us i aplicacions d'interacció amb els usuaris

WP3: Ges ó energè ca residencial Versió: v3

Autor(s): Jordi Cipriano, Mariano Tur, Acciona Con-

 n,  Jordi Carbonell
Con$dencialitat: Si

  

Figura 17. Pantalles de programació horària

1. Interfases de visualitzacio per les calderes GPRS

Els serveis desenvolupats per a les calderes que estan equipades amb disposi us de comunicació

GPRS han estat orientats més cap el manteniment predic u de les calderes, que no cap a l’augment

de conscienciació de l’usuari. Aquestes calderes són de mitjana potència i s’instal·len en grans habi-

tatges, comerços o pe ts edi cis comercials. 

Les dades que es recullen i es visualitzen estan més relacionades amb falles de funcionament, plani -

cacions de visites de manteniment i incidències. No es recullen dades de consum energè c, ni tam-

poc de temperatures de confort o temperatures exteriors. 

A la Figura 18 es mostra la pantalla principal, o taulell de comandament, on es poden visualitzar esta-

dís ques sobre el funcionament de la caldera: (i) funcionament correcte (OK); (ii) planning de reposi-

ció de components o visites de manteniment i (iii) percentatges de fallades en l’úl m període. 

Figura 18. Pantalla principal de control de manteniment predic u

E.3.5: Disposi us i aplicacions d'interacció amb els usuaris 15 de 17

DASHBOARD

WP3-WP6 Edifici Residencial
Resultats obtinguts i/o productes desenvolupats
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Nous serveis d’assessorament basats en digitalització:
– Estalvi energètic a l’augmentar/disminuir la temperatura de consigna

Preparació paper:
Energy and 
Buildings Elsevier

WP3-WP6 Edifici Residencial
Resultats obtinguts i productes desenvolupats
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WP3-WP6 Edifici Residencial

• Curt termini: Venda de solucions de digitalització amb
assessorament energètic automatitzat per a projectes
singulars (BAXI-Oferta Nov 2019)

• Mig termini: Versió avançada APP Thermostat WiFi amb
serveis assessorament incorporats  Nova arquitectura cloud
BAXI

• Llarg termini: BAXI s’ofereix com a proveïdor tecnològic
d’aires condicionats preparats per participar en mercats
elèctrics de flexibilitat amb control remot

Visió de futur/continuació



Contactes:

Jordi CIPRIANO (CIMNE-UPC)  cipriano@cimne.upc.edu

Mariano TUR (BAXI) mariano.tur@baxi.es

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
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Objectius Generals del WP4 

El projecte REFER també ha permès millorar tecnologies que
poden participar en la flexibilització energètica dels edificis del
futur i implementar nous conceptes per millorar substancialment
les tecnologies de:

• Piles de combustible

• Mini-mòduls solars BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics)

• Bateries de segona vida de VE per a la flexibilització d’edificis

Al mateix temps, s’ha desenvolupat una eina software per al pre-
disseny d'instal·lacions de fotovoltaica integrada en edificis BIPV.

WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge
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Objectiu 4.1.1:
Fabricació de cel·les ceràmiques i interconnec-
tors metàl·lics d’elevada àrea activa, capaços de
treballar a altes temperatures (750-900°C).

WP 4.1. Pila de combustible. Construcció d’un nou sistema de generació 
flexible de recolzament a partir de gas natural de xarxa

Conclusions:

• S’ha ensamblat una unitat de repetició SOFC

• S’ha constatat l’adequació dels dos dissenys
i la seva compatibilitat en les condicions de
funcionament.

• També s’ha treballat en el sistema de segell
capaç de mantenir les atmosferes oxidants i
reductores necessàries per al correcte fun-
cionament del sistema.

• La caracterització electroquímica propor-
ciona resultats molt prometedors, superant
el rendiment de components comercials

Resultats:
Nous mètodes de producció de cel·les de com-
bustible ceràmiques, basades en nanomaterials
multilaminats i cosinteritzats, així com noves
composicions d’interconnectors metàl·lics, fabri-
cats mitjançant pulvimetal·lurgia, amb recobri-
ments de capa prima.

Curves i-V i potència de les cel·les obtingudes 

WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge
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Objectiu 4.1.2:

Recerca i desenvolupament d’un sistema generador d’energia elèctrica modular de 0.5 kW basat en
tecnologia SOFC i alimentat amb gas natural.

WP 4.1. Pila de combustible. Construcció d’un nou sistema de generació 
flexible de recolzament a partir de gas natural de xarxa

Resultats:

• S’han generat models deta-
llats del funcionament dinà-
mic dels dispositius genera-
dors fabricats

• Per a la validació d’aquests
models, s’ha dissenyat i fa-
bricat una estació de test de
SOFC amb unitat de con-
trol/reformat de gasos puri-
ficats (Reformador/ Post-com-
bustor), al que s’hi ha acoblat
una unitat de generació, amb
l’objectiu de poder estudiar el
rendiment del dispositiu en
diverses condicions de funcio-
nament i obtenir dades expe-
rimentals

WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge
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Objectiu 4.1.3:

Validació del sistema SOFC de generació d'energia elèctrica, mitjançant
un demostrador que incorpora un stack SOFC de capacitat 500W.

WP 4.1. Pila de combustible. Construcció d’un nou sistema de generació 
flexible de recolzament a partir de gas natural de xarxa

Resultats:

• Cadascun dels elements incorporats ha proporcionat el rendiment
adequat, donant lloc a unes excel·lents potències d’operació de
l’ordre de 500W a diferents temperatures d’operació (700 i 750°C)

• L’eficiència de conversió de combustible ha estat del 80%

Prototip de sistema de generació d’energia elèctrica basat en piles de combustible d’alta temperatura (SOFC) instal·lat a FAE (a),
Detall de l’interior de l’element calefactor (b). Detall del controlador del sistema en diferents punts d’operació.

WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge
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Objectiu 4.2.1:

Mini-mòdul fotovoltaic de silici, d'àrea 100 cm2 per BIPV,
amb tecnologia black silicon (b-Si) com a proof-of-concept
previ al seu desenvolupament industrial

WP 4.2. Mini-mòduls solars BIPV. Noves tecnologies de mòduls solars BIPV 
per a integrar en edificis de consum energètic quasi nul (nZEB)

Resultats:

• Interconnexionat del mòdul en placa de circuit imprès
(PCB) i wire-bonding

• Connexionat extern amb ribbons de coure + encapsulat
del mòdul amb silicona

• Mesures amb llum solar AM1.5G 1kW/m2 (25ᵒC)
confirmen el bon funcionament del mòdul amb una
excel·lent eficiència final del 18.6%

b-Si

c-Si(n)n++
n+

p+

b-Si

Contactes posteriors (Al)

Isc (A) Voc (V) Pm (W) FF (%)  (%) 

0.38 5.71 1.71 78.7 18.6 
 

WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge
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Objectiu 4.2.2:

Mini-mòdul fotovoltaic de CIGS d’àrea 100 cm² per BIPV

Disseny i fabricació del minimòdul, optimització dels pro-
cessos tecnològics de fabricació, optimització d’un procés
d’encapsulació

WP 4.2. Mini-mòduls solars BIPV. Noves tecnologies de mòduls solars BIPV 
per a integrar en edificis de consum energètic quasi nul (nZEB). 

Resultats:

• Fabricació exitosa dels mini-mòduls de
CIGS encapsulats

• Baixada d’eficiència respecte a àrea petita
(possible causes de degradació: fragilitat
dels contactes, Rs del contacte)

• Pèrdua d’eficiència mínima amb el procés
d’encapsulació

MOSTRA
Irrad

(mW/cm²)
Isc 

(mA)
Voc

(mV)
Pmax 
(mW)

FF (%) Rs (Ω)
Rsh 
(Ω)

 (%)

Minimòdul 1 
abans

97,41 1777 450,5 300,5 37,5 0,3 0,7 4,19

despres 100,49 1736 592,1 286,2 27,8 0,3 0,7 3,87

Minimòdul 2  
abans

98,70 1910 554,3 364,0 34,4 0,17 1,03 5,01

Minimòdul 2  
despres

100,04 1780 583,0 355,8 34,3 0,20 0,99 4,83

WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge
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Objectiu 4.2.3:

Caracterització i resultats dels assajos de pre-homologació:

• Avaluació dels mini-mòduls de noves tecnologies PV pel seu possible ús en edificis (BIPV)

• Aplicació d’assajos d’envelliment accelerat segons la norma IEC61215 – MQT13

• Verificació del comportament elèctric dels prototipus després de l’assaig

WP 4.2. Mini-mòduls solars BIPV. Noves tecnologies de mòduls solars BIPV 
per a integrar en edificis de consum energètic quasi nul (nZEB). 

Resultats:

Mini-mòdul b-Si:

• Aspecte visual semblant a l’inici

• Degradacions i fallida de contac-
tes (per escalfament)

• Prototipus amb tecnologia b-Si
amb gran potencial per a BIPV si
es milloren els prototipus

Mini-mòduls CIGS:

• Pèrdua prematura d’eficiència

• Diverses possibles causes de de-
gradació: ontactes/encapsulant

• Prototipus amb tecnologia CIGS
amb possibles millores per apli-
cacions BIPV en edificis

WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge
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Objectiu 4.3.2 i 4.3.3:

Concebre sistemes modulars de bateries, que durant la fase de
desenvolupament per a la primera vida ja prevegin facilitats per
a la integració en segones aplicacions per a millorar la viabilitat
tècnic-econòmica del reaprofitament, previ al reciclat.

WP 4.3. Bateries de segona vida de vehicle elèctric per a la flexibilització de 
les edificacions

Resultats:

• Metodologia d’assaig per a
l’anàlisi i diagnòstic de l’estat de
salut de bateries: Millor balanç
entre precisió de resultats i
temps invertit en la caracte-
rització de l’estat de salut de les
cel·les electroquímiques

• Demostrador d’un sistema mo-
dular bateries reutilitzades per
a edificis

1a vida

EoL

Recolección

Dañada?
Si

No

Test SOH

SOH >88%
Si

No

SOH >75%
Si

No

Reciclaje

Reúso directo en

2a vida

Desmontaje para la 2a

vida 

1

2

3

Quan les bateries envelleixen i deixen de
ser aptes pels V.E’s encara mantenen unes
prestacions interessants per aplicacions
menys exigents; es poden desmuntar per
aprofitar les seves cel·les i mòduls en ba-
teries per a emmagatzemament estacio-
nari en edificis.

WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge
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WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge
Objectiu 4.4:

Desenvolupament d’una eina software
per al pre-disseny d'instal·lacions BIPV

Conclusions:

• S’ha desenvolupat una interfície gràfica per a
demostrar i validar l’eina desenvolupada

• S’ha desenvolupat una BBDD de tecnologies
BIPV, personalitzable

• Com a part de la metodologia, s’ha hagut de
desenvolupar models matemàtics de:
• Predicció de demanda energètica en

edificis
• Producció elèctrica de panells PV
• Temperatura de cel·la de panells PV
• Dimensionat d’instal·lacions PV
• Algoritmes d’optimització d’instal·lacions

• La metodologia permet assessorar el disseny
segons es desitgi cobrir demanda, vendre
producció, maximitzar eficiència, etc.

Resultats:

S’ha desenvolupat una metodologia que estima
la demanda energètica d’un edifici, dimensiona
una instal·lació PV, i finalment l’optimitza segons
els criteris desitjats: energètics, econòmics o de
producció.

Pantalles de la interfície gràfica de demostració de l’eina

 

 

Diagrama de la metodologia de disseny i optimització de BIPV



RIS3CAT - ENERGIA

WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge
Visió de futur/continuació productes

• Piles de combustible

Els resultats assolits situen a les empreses involucrades en una posició preponderant en la
fabricació de tecnologies de conversió energètica basades en hidrogen.

L’explotació dels productes es pot abordar a diferents nivells:

1. Comercialització de cel·les ceràmiques per a fabricants de sistemes

2. Comercialització d’interconnectors per a fabricants de sistemes

3. Comercialització de piles (stacks), per a la seva integració en sistemes

4. Fabricació i comercialització de sistemes de generació elèctrica SOFC, alimentats amb gas
natural
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WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge

Tecnologia CIGS:
1. Desenvolupament d’un procés automatitzat de soldadura de busos per

interconnexió de cèl·lules, semblant al que es troba a la indústria del CIGS
2. Desenvolupament de interconnexió monolítica de cèl·lules per a àrees de

10x10cm2, semblant al que es troba en mòduls comercials de CIGS de gran
tamany

3. Desenvolupament de CIGS sobre diferents tipus de substrats, incloent
substrats flexibles

4. Desenvolupament de CIGS de banda prohibida ample (>1.5eV) per cèl·lules
semi-transparents i aplicació en BIPV (com finestres)

Tecnologia b-Si:
1. Desenvolupament de cèl·lules tàndem Silicio/Kesterite (o altres absorbidors

com CIS/CIGS) amb connexionat a 4 fils
2. Fabricació d’un mini-mòdul amb 4 o 9 cèl·lules tàndem com a prova de

concepte per a la seva aplicació en BIPV

Mini-mòduls solars BIPV:
1. Millores en els processos d’encapsulació utilitzant materials que augmentin les prestacions en

envelliment per a les tecnologies desenvolupades.
2. Millora en el mètode desenvolupat per a la integració de mòduls de nova generació en edificis
3. Completar possibles assajos de pre-homologació en altres condicions a les avaluades
4. Avaluació del funcionament en condicions reals i dels mecanismes de degradació.

Visió de futur/continuació productes
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WP4 Generació Flexible i Emmagatzematge

• Bateries de segona vida de VE per a la flexibilització d’edificis

• Eina software per al pre-disseny d'instal·lacions BIPV

Passos necessaris per arribar a mercat:
• Validar la metodologia per a més tipologies d’edificis,

tecnologies actuals de mercat i climatologies
• Desenvolupar l’aplicació software, validar-la i testejar-la

Possibles vies d’explotació:
• Venda de llicències
• Integració en portals web d’utilitats per al món de la construcció
• Integració en software comercial del sector de la construcció, com a mòdul complementari.

Possibles reptes futurs:
• Implementació de la bateria considerant diferents bateries usades de diferents

vehicles
• Validació de la bateria per a diferents aplicacions de flexibilització en l’àmbit de

l’edificació: autoconsum residencial, ascensors, punts de recàrrega de V.E., etc.

Comercialització:
• Producte en fase de comercialització per l’empresa Millor Energy Solutions.

 

 

Visió de futur/continuació productes



Contactes:

Agustí CHICO (EURECAT)  agusti.chico@eurecat.org

Mari Carmen MONTERDE (AMES)  mcmonterde@ames.es

Enric ORTEGA (COMSA)  enric.ortega@comsa.com

Jordi MACIÀ (CTM)  jordi.macia@eurecat.org

Francisco RAMOS (FAE)  f.ramos@fae.es

Alex MORATA (IREC)  amorata@irec.cat

Ana Milena CRUZ (LEITAT)  amcruz@leitat.org

Pablo Rafael ORTEGA (UPC)  pablo.rafael.ortega@upc.edu

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
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