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Projeto de painéis PVingPARK para autoconsumo 8,4 
kWp e 10 kWp com pontos de carregamento na Área 
Metropolitana de Barcelona
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AMB (Área Metropolitana de Barcelona) é a administração 
pública da área metropolitana de Barcelona com competências 
territoriais, de transporte e mobilidade, meio ambiente e 
sustentabilidade, residência, desenvolvimento económico e 
coesão social.

Com o objetivo de potenciar a transição energética, a AMB 
lidera um projeto que prescreve a instalação de diversos painéis 
fotovoltaicos distribuídos pela Área Metropolitana. O objetivo 
deste projeto é a instalação de pérgolas fotovoltaicas, cuja 
geração elétrica se destina a dois tipos de consumos: 

1. Os edifícios público de equipamento adjacentes. 
2. O carregamento de veículos elétricos que utilizam os painéis 

como park&ride para comutar com transporte ferroviário 
e, assim, aceder por transporte público até ao centro de 
Barcelona.

S I T UAÇ ÃO IN IC I A L
—

PA INEL S OL A R F OTOVOLTA ICO P V INGPA RK
—
Para poder levar a cabo com sucesso os objetivos marcados 
pela AMB, a CIRCUTOR fornece a solução de painel solar 
fotovoltaico PVingPARK. Este painel permite integrar na sua 
própria estrutura a instalação fotovoltaica com o carregamento 
de veículo elétrico. O sistema foi especialmente criado 
para a montagem mecânica dos módulos FV, garantindo a 
impermeabilidade do revestimento, bem como a canalização de 
toda a cablagem.

Para tal, a CIRCUTOR cria dois painéis modelo PVS2 de 8,4 
kWp (30 módulos FV de 280 Wp policristalinos) e 10,23 kWp 
(33 módulos FV de 310 Wp monocristalinos), para 4 lugares de 
estacionamento. 

A solução, além disso, integra os pontos de carregamento 
CIRCUTOR RVE-WBS-SMART (com uma tomada monofásica 
Schuko de 3,6 kW) e RVE-WBM-SMART-TRI (com uma tomada 
trifásica Tipo 2 de 22 kW), oferecendo uma tomada de 
carregamento para cada lugar na mesma estrutura do painel. 

F ORNEC IMEN TO DE M AT ER I A L C IRCU TOR:
—
Como adiantámos, a CIRCUTOR efetuou o 
fornecimento do seguinte material:

 › Painéis PVingPARK PVS2 8,4 kWp e  
10,23 kWp.

 › Módulos FV .

 › Inversores FV.

 › Ponto de carregamento de veículo elétrico modelo 
Wallbox.

 › Quadros de proteções CA & CC para a instalação 
FV.

 › Quadros de proteções para o carregamento de 
veículos elétricos.

 › Equipamentos de monitorização e controlo.

EMPRE S A S COL A BOR A DOR A S:
—
Para a consecução total do projeto, a CIRCUTOR colaborou 
com as seguintes empresas:

 › Melfosur, instalador elétrico.

 › Arkenova para a direção facultativa da obra.

 › SmartDataSystem para o sistema de monitorização.
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PL ATA F ORM A DE MONI TOR IZ AÇ ÃO ENERGÉ T IC A 
—
A plataforma de monitorização energética SmartDataSystem permite à AMB monitorizar e calcular, de forma precisa, a 
produção de energia solar e o rendimento da instalação e dos pontos de carregamento em tempo real e de forma remota. 
Desta forma, é possível detetar problemas antes que os mesmos aconteçam, permitindo realizar uma manutenção preditiva 
com a sua consequente poupança em custos.

Para poder oferecer uma solução chave na mão, o SmartDataSystem integra-se, de forma nativa, com a plataforma Sentilo. 
A solução recolhe informações de energia fotovoltaica gerada, energia consumida pelos pontos de carregamento e energia 
intertrocada com a rede, e envia-a através da gateway EDS da CICUTOR diretamente para a plataforma.

Com estas informações, o SmartDataSystem oferece à AMB:
 › Visualização em tempo real do estado de cada instalação
 › Cálculo de KPIs de rendimento e de funcionamento globais e por instalação
 › Visão global de todas as instalações geridas
 › Representação dos dados em ecrãs de visualização locais
 › Gestão de alertas

INS TA L AÇÕE S EM:

 › POLIESPORTIU MUNICIPAL  
C.Sant Antoni Maria Claret 1- BIS de MOLINS DE REI

 › ESTAÇÃO DE COMBOIO 
Passeig Rafael Casanova s/n de SANT ANDREU DE LA BARCA

 › ESTAÇÃO DE COMBOIO 
Avda. Carrilet, 312 de L'Hospitalet de Llobregat

RE SULTA DO S:

Uma vez finalizado o projeto, esperam conseguir-se 
os seguintes resultados:

 › Previsão de poupança energética: 5043 € no 
primeiro ano. (33 625 kWh x 0,15 €).

 › Produção de energia estimada anual: 33,6 MWh/
ano.

 › Redução das emissões de CO2: 7,5 toneladas/ano.

 › Geração de energia fotovoltaica diária suficiente 
para permitir o carregamento de veículos elétricos 
que cubram distâncias de até 615 km/dia com 
energia livre de emissões.
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