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Przykład udanego rozwiązania

Projekt w standardzie "pod klucz" firmy CIRCUTOR: Instalacja 
markizy solarnej zapewniającej samowystarczalność 
energetyczną 97,2 kWp w miejscowości Vilamalla (Girona). 
Instalacja bez nadwyżek energii, działająca 7 dni w tygodniu, zapewniająca 100%  
samowystarczalność energetyczną.

Dane techniczne:

 › Markiza solarna o mocy 97,2 kWp

 › 360 modułów fotowoltaicznych o mocy 270 Wp 

 › 2 inwertery trójfazowe o mocy 50 kVA 

 › Punkt ładowania pojazdów elektrycznych

 › Obejmuje 48 miejsc parkingowych na długości 60 metrów.
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CTE: Techniczny kodeks budowlany:
 PKonstrukcja strukturalna CTE-DB-SE
 PObciążenie przez śnieg i 
wiatr CTE-DB-SE-AE
 PStal budowlana CTE-DB-SE-A

Spełnia wymogi CTE

Rys. 1 
Kompletny obraz fotowoltaicznej markizy 
solarnej o mocy 97,2 kWp, zainstalowanej 
przez firmę CIRCUTOR w GM Food Iberica, 
w Vilamalla (Girona). 

270 Wp

360 modułów 
fotowoltaicznych

SCADA
Monitorowanie systemu

2 inwertery
trójfazowe 50 KVA 

1 stacja
ładowania z dwoma 
gniazdami dla pojazdów 
elektrycznych

125 MWh rocznie

Szacowana produkcja energii

48 miejsc
parkingowych 

35 t CO2 rocznie
Uniknięcie emisji

3000 km/dzień
dzięki codziennemu 
wytwarzaniu energii 
fotowoltaicznej
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Sytuacja początkowa:

General Markets Food Iberica, lider dystrybucji żyw-
ności w Hiszpanii, to firma z 93-letnią historią, zatrud-
niająca ponad 2400 pracowników w 5 sektorach 
działalności.

Firma posiada ponad 650 punktów sprzedaży, do któ-
rych należą placówki cash&carry (GMcash) i super-
markety franczyzowe (SUMA i PROXIM); 2000 klientów 
pośród niezależnych sprzedawców detalicznych i dys-
trybutorów lokalnych; a także oddział Export oraz od-
dział restauracyjny - Food Service.

W platformie magazynu znajdującego się w Vilamalla 
(Girona, Hiszpania), klient zgłosił konieczność ograni-
czenia opłat za energię elektryczną, zgodnie z polityką 
energetyczną i ochrony środowiska GM FOOD, której 
priorytetem jest zużywanie certyfikowanej energii ze 
źródeł odnawialnych.

Cele:

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez kierownictwo 
GM Food Iberica, CIRCUTOR zaproponował wykonanie 
kompletnego projektu w standardzie "pod klucz", aby 
zrealizować cele stawiane przez dyrekcję firmy. 

Rozwiązanie polega na zainstalowaniu pokrycia w celu 
uniknięcia nagrzewania się zaparkowanych pojazdów 
oraz w celu wykorzystania całej jego powierzchni do 
wygenerowania czystej energii, umożliwiając mniejszy 
pobór energii elektrycznej z sieci oraz mniejszą emisję 
CO2. Dodatkowo, markiza solarna zostaje wykorzystana 
również do zainstalowania punktu ładowania pojazdów 
elektrycznych, unikając tym samym emisji CO2 w pojaz-
dach, a także polepszając wizerunek korporacyjny oraz 
pomagając w zrównoważonym rozwoju środowiska 
naturalnego.

Szczegóły:

W celu pomyślnej realizacji wytycznych GM Food Ibe-
rica, CIRCUTOR zaoferował pomoc klientowi polegają-
cą na wykonaniu projektu w standardzie "pod klucz", 
zapewniając kompletne rozwiązanie: od mechanicznego 
montażu do instalacji elektrycznej i homologacji wszyst-
kich jej komponentów oraz ułatwiając jednocześnie za-
kończenie obiektu w możliwie najkrótszym czasie.

Mając to na uwadze, CIRCUTOR zaprojektował markizę 
solarną o mocy 97,2 kWp i długości 60 metrów, obej-
mującą 360 modułów fotowoltaicznych o mocy 270 Wp 
i 2 inwertery trójfazowe o mocy 50 kVA z punktem ła-
dowania Urban przeznaczonym do ładowania dowol-
nych pojazdów elektrycznych. Markiza pokrywa łącznie 
48 miejsc parkingowych.

System uzupełnia aplikacja Scada dostępna na PC, któ-
ra dostarcza informacje w czasie rzeczywistym oraz w 
sposób zdalny. Dzięki temu administratorzy wewnętrzni 

w każdej chwili mogą w łatwy sposób pozyskać odpo-
wiednie informacje, a także istotne dane, na koniec mie-
siąca, dotyczące produkcji czystej energii, osiągniętych 
oszczędności w opłatach za energię oraz zmniejszenia 
emisji dwutlenku węgla.

Fotowoltaiczna markiza solarna 
97,2 kWp

Rozwiązanie polega na zamontowaniu pokrycia w celu uniknięcia nagrzewania się 
zaparkowanych pojazdów oraz w celu wykorzystania całej jego powierzchni do 
wygenerowania czystej energii, umożliwiając mniejszy pobór energii elektrycznej z sieci 
oraz mniejszą emisję CO2.
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Jak wspomniano powyżej, CIRCUTOR pełnił rolę wyko-
nawcy w ciągu całego procesu instalacji oraz był jedyną 
jednostką odpowiedzialną za wykonawstwo i realizację 
instalacji, pracując w następujących obszarach:

 �Materiały:

 › Sprzęt fotowoltaiczny.

 › Punkt ładowania pojazdu elektrycznego, model 
URBAN.

 › Prefabrykowana budka przeznaczona na pomieszcze-
nie, w którym znajduje się inwerter.

 › Rozdzielnice do ochrony instalacji fotowoltaicznej.

 �Usługi:

 › Mechaniczny montaż markizy za pomocą ciężkich 
maszyn (ciężarówka z żurawiem i napowietrzne plat-
formy robocze).

 › Instalacja elektryczna.

 › Inżynieria budowlana i projektowa.

 › Opracowanie planu BHP z rozwiązaniami alternatyw-
nymi w obiekcie.

 › Opracowanie aplikacji SCADA do monitorowania pro-
dukcji energii fotowoltaicznej i ładowania pojazdu 
elektrycznego.

 › Formalności dotyczące homologacji instalacji foto-
woltaicznej zgodnie z RD900/2015.

 › Formalności dotyczące homologacji instalacji punktu 
ładowania zgodnie z REBT-ITC-52.

Rys. 2 
Punkt ładowania pojazdu 
elektrycznego, model URBAN.

Rys. 3 
Zewnętrzna i 
wewnętrzna część 
prefabrykowanej budki 
przeznaczonej na 
pomieszczenie, w 
którym znajduje się 
inwerter solarny i 
rozdzielnice do 
ochrony instalacji 
fotowoltaicznej.

Rola firmy CIRCUTOR

Podczas całej realizacji projektu CIRCUTOR współpraco-
wał z firmami wykonawczymi przy kolejnych etapach budo-
wy obiektu. Szczegółowa lista firm, które współpracowały 
w tym projekcie:

 › Firma konsultingowa w zakresie energetyki i ochrony 
środowiska BioQuat

 › Firma inżynieryjna EticEnergy

 › Firma instalacyjna Masiro Instalaciones
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W celu zamknięcia projektu, podzielono go na trzy róż-
ne fazy o różnych okresach trwania: 

Po zakończeniu projektu, oczekuje się uzyskania nastę-
pujących wyników:

 › Przewidywane oszczędności energetyczne: 10 000 € 
w pierwszym roku. 

 › Szacowana roczna produkcja energii: 125 MWh /
rocznie.

 › Zmniejszenie emisji CO2: 35 ton / rocznie.

 › Zwrot z inwestycji ~ 5% / rocznie.

 › Wytwarzanie dziennej ilości energii fotowoltaicz-
nej, która umożliwi naładowanie pojazdów elektrycz-
nych przebywających odległość sięgającą 3000 
km/dzień w oparciu o energię niewytwarzającą szko-
dliwych emisji.

 › Dotychczas, działanie systemu klimatyzacji w lecie 
powodowało zużycie szczytowe, pociągając za sobą 
opłaty za nadmierny pobór. Dzięki nowemu rozwiąza-
niu, przewiduje się wyeliminowanie tego nadmier-
nego poboru mocy, co będzie równoznaczne z 
bezpośrednimi oszczędnościami finansowymi. 

Rys. 4 
Ekrany Scada aplikacji, która stanowi uzupełnienie instalacji 
fotowoltaicznej. Administratorzy wewnętrzni mogą w łatwy sposób 
pozyskać odpowiednie informacje w każdej chwili, a także istotne dane 
na koniec miesiąca, dotyczące produkcji czystej energii, osiągniętych 
oszczędności w opłatach za energię oraz zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla.

2 miesiące 1,5 miesiąca

5 miesięcy

 › Faza projektowa

 � Wniosek o zezwolenie na 
prace budowlane w dużym 
zakresie.

 �  Wniosek o zainstalowanie 
punktu przyłączeniowego  
do ENDESA DISTRIBUCIÓN).

 › Faza wykonawcza

 � O biek t  budown ic t wa 
inżynieryjnego

 � Montaż mechaniczny

 � Instalacja elektryczna

 › Formalności dotyczące homologacji

 � Hiszpański dekret królewski  
RD900/2015 (instalacja fotowoltaiczna)

 � Hiszpańska regulacja niskiego napięcia 
REBT-ITC-52 (punkt ładowania pojazdu 
elektrycznego)

Wyniki:

www.gmfood.es

Firmy wykonawcze zaangażowane w ten projekt:

Firma inżynieryjna EticEnergy Instalacje Masiro

www.eticenergy.com www.masiro.es

Ingeniería BioQuat

www.bioquat.com www.circutor.com

Projekt i produkcja konstrukcji 
paneli solarnych, fotowoltaicznych 

i termicznych

Technologia zapewniająca wydajność energetyczną


