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Projekt wiat PVingPARK na potrzeby własnych poborów 
8,4 kWp i 10 kWp z punktami ładowania na obszarze 
metropolii Barcelony (Área Metropolitana de Barcelona)
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AMB (obszar Metropolii Barcelony) to organ administracji 
publicznej obszaru metropolii Barcelony posiadający 
kompetencje terytorialne, w dziedzinie transportu i mobilności, 
środowiska i zrównoważonego rozwoju, mieszkalnictwa, 
rozwoju gospodarczego i spójności społecznej.

W celach wsparcia przekształcenia energetycznego, AMB 
przewodzi projektowi, który zakłada budowę kilku stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych energią słoneczną, 
rozmieszczonych na terenie metropolii. Celem tego projektu 
jest instalacja pergoli fotowoltaicznych, z których wytwarzana 
energia przeznaczona jest do dwóch rodzajów poborów: 

1. Urządzenia przylegających budynków publicznych. 

2. Ładowanie pojazdów elektrycznych, które używają stacji 
jako park&ride, aby przesiąść się na transport kolejowy, a 
tym samym na transport publiczny w centrum Barcelony.

S Y T UAC JA W YJŚ C IOWA
—

W I ATA S OL A RN A F OTOWOLTA IC Z N A P V INGPA RK
—
Aby pomyślnie zrealizować cele wyznaczone przez AMB, 
CIRCUTOR dostarcza rozwiązanie dla wiat solarnych 
fotowoltaicznych PVingPARK. Ta wiata pozwala na 
zintegrowanie we własnej strukturze instalacji fotowoltaicznej 
z ładowaniem pojazdów elektrycznych. System jest specjalnie 
zaprojektowany do montażu mechanicznego modułów FV, 
gwarantując nieprzemakalność dachu,  jak i przeprowadzenie 
całego okablowania kanałami kablowymi.

Dlatego, CIRCUTOR zaprojektował dwa modele wiat PVS2, 8,4 
kWp (30 polikrystalicznych modułów PV o mocy 280 Wp) i 10,23 
kWp (33 monokrystaliczne moduły PV  o mocy 310 Wp), z 4 
miejscami parkingowymi. 

Rozwiązanie oferuje również wbudowane w strukturę wiaty 
punkty ładowania CIRCUTOR RVE-WBS-SMART (z gniazdem 
monofazowym Schuko 3,6 kW) i RVE-WBM-SMART-TRI (z 
gniazdem trójfazowym Typu 2 22kW), z jednym gniazdem 
przypadającym na każde miejsce parkingowe. 

DO S TA RC Z ENIE M AT ER I AŁÓW C IRCU TOR
—
Wraz z postępem prac, CIRCUTOR dostarczył 
następujące materiały:

 › Wiaty PVingPARK PVS2 8,4 kWp i 
10,23 kWp.

 › Moduły fotowoltaiczne.

 › Falowniki fotowoltaiczne.

 › Punkty ładowania do samochodu elektrycznego 
model Wallbox.

 › Tablice zabezpieczające AC/DC do instalacji 
fotowoltaicznych.

 › Tablice zabezpieczające do ładowania pojazdów 
elektrycznych.

 › Urządzenia do monitorowania i sterowania.

PA R T NER Z Y:
—
Przy realizacji projektu CIRCUTOR współpracował z 
następującymi firmami:

 › Melfosur, instalacja elektryczna.

 › Arkenova, kierownictwo budowy.

 › SmartDataSystem, system kontroli.
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PL AT F ORM KON T ROL I  ENERGE T YC Z NE J 
—
Platforma kontroli energetycznej SmartDataSystem umożliwia AMB kontrolować i precyzyjnie obliczać produkcję energii 
słonecznej i wydajność instalacji oraz punktów ładowania  zdalnie i w czasie rzeczywistym. W ten sposób, można wykryć 
problemy zanim się pojawią i umożliwiając konserwację prognozowaną a w konsekwencji ograniczenie kosztów.

Oferując gotowe rozwiązanie, SmatDataSystem pozwala na natywną integrację z platformą Sentilo. To rozwiązanie zbiera 
informacje na temat wytworzonej  energii fotowoltaicznej, energii pobranej przez punkty ładowania i energii wymienionej 
z siecią, wysyła ją przez bramę sieciową EDS firmy CIRCUTOR bezpośrednio do platformy.

Dzięki tym informacjom SmartDataSystem oferuje AMB:
 › Wyświetlanie stanu każdej instalacji w czasie rzeczywistym
 › Obliczanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) globalnie i dla każdej instalacji
 › Globalna wizja wszystkich obsługiwanych instalacji
 › Wyświetlanie danych na ekranach lokalnych
 › Zarządzanie alarmami

INS TA L AC JE W:

 › MIEJSKIM CENTRUM SPORTOWYM (POLIESPORTIU MUNICIPAL)  
C.Sant Antoni Maria Claret 1- BIS de MOLINS DE REI

 › DWORCU KOLEJOWYM 
Passeig Rafael Casanova s/n de SANT ANDREU DE LA BARCA

 › DWORCU KOLEJOWYM 
Avda. Carrilet, 312 de L'Hospitalet de Llobregat

W Y NIK I :

Po zakończeniu projektu spodziewamy się 
następujących wyników:

 › Przewidywana oszczędność energii: 5.043 € w 
pierwszym roku (33.625 kWh x 0,15 €).

 › Szacowana roczna produkcja energii: 33,6 MWh/
rok.

 › Zmniejszenie emisji CO2 7,5 ton/rok.

 › Dzienne wytwarzanie energii fotowoltaicznej 
wystarczające do  ładowania pojazdów 
elektrycznych na pokonanie 615 km/dziennie 
dzięki energii wolnej od emisji.
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