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Qui som? 
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 Audit Energia s’inicià el 2013 com la branca d’eficiència energètica del Grup 

DITECSA, enginyeria, instal·ladora i mantenidora des de 1977. 

 Principals serveis: 

 Assessorament en la compra d’energia. Experts independents en el mercat 

energètic. >200GWh  

 Implantació de SGE: la mesura com a pilar fonamental per a estalviar 

 >120 instal·lacions monitoritzades 

 > 600 dades a temps real (electricitat, gas, aigua, fotovoltaica, gasoil,...) 

 Permet valorar el potencial d’estalvi i valorar-ho després de l’execució de les millores 

 Disseny i execució d’instal·lacions: llum, aigua, gas, clima, etc. 

 Disseny i execució d’instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum 

 Disseny i execució d’estacions de recàrrega gestionada per a vehicles elèctrics 



La mesura elèctrica 
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 Comptadors de companyia  

 Trucada al mòdem de cia/instal·lació d’un mòdem de propietat 

 Històrics: no comencem els projectes des de zero -> Extracció de 6m d’històrics 

per >15kW /corba de potència per a alta tensió 

 Subconsums  

 Integració dels analitzadors de xarxa existents (circutor, Schneider, socomec, ...) 

via Modbus RTU/TCP 

 Migració de dades d’un Scada existent via ftp/e-mail/DEXGate 

 Nous punts de mesura 

 Pre auditoria de consums per optimitzar el cost d’inversió en equips 

 Mesurar allò que es pugui gestionar o es plantegi renovar 

 Solucions cable RS485, TCP, sense fils (xarxes zig-bee) 



La mesura de gas natural 
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 Comptadors de companyia  

 Sense corrector: extracció d’impulsos 

 Amb corrector i/o telemesura: coordinació amb Gas Natural Distribuidora per 

l’adquisició de dades de consums 

 Subconsums  

 Instal·lació de quantòmetres de gas  

 Calderes d’ACS/calefacció/vapor 

 Màquines de procés  

 Solucions cablejades, sense fils (xarxes zig-bee) o equips ATEX amb bateries i connexió 

GPRS 



Fotovoltaica per autoconsum 
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 Disseny i execució d’instal·lacions fotovoltaiques per a empreses i particulars 



Recàrrega del vehicle elèctric 
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1. El vehicle elèctric: models i xifres 

2. La recàrrega de VE: mode i tipus de connectors 

1. Mode de recàrrega 

2. Tipus de connectors (AC/DC) 

3. Models i funcionalitats smart 

4. Recàrrega centralitzada: gestió de potència (>10 VE) 

5. Solució integral Audit Mobility 

6. Finançament 



1. El vehicle elèctric: models i xifres 
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150-400km reals 

d’autonomia 



2. La recàrrega de VE: mode i tipus de connectors 
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Permet regular la 

potència de càrrega del 

vehicle elèctric 



2. La recàrrega de VE: mode i tipus de connectors 
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Corrent alterna 

Monofàsica 

7,4kW 



3. Models i funcionalitats smart 
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• Identificació d’usuaris (targeta, token, app mòbil...) 

• Regulació centralitzada de potència  

• Lectura de consums per usuari per a facturació 

 

Domèstic unifamiliar 

 

març 2019 



4. Recàrrega centralitzada: gestió de potència 
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Una preinstal·lació elèctrica centralitzada permet:  

1. Punt de recàrrega per veí més econòmic: ~30% 

2. Electricitat més econòmica 

3. Menys potència a contractar per la comunitat: menys costos fixes 

4. Més potència disponible per cotxe: fins a 7,4kW 

5. Menys tràmits administratius i veí-administrador finques 

6. Menys malentesos entre veïns 

7. Instal·lació més ràpida i segura 

8. Facturació directa Audit Mobility-veïns mitjançant app mòbil 



5. Solució integral Audit Mobility 
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El procés a seguir: 

1. Fase inicial: 

1. Visita tècnica al pàrquing comunitari per pressupost a mida 

2. Presentació i acceptació del pressupost 

2. Fase execució: 

1. Realització del projecte elèctric: previsió necessitats actuals i futures 

2. Execució de la instal·lació elèctrica + punts de recàrrega inicials. Legalització BT. 

3. Integració punts de recàrrega a App mòbil: formació a veïns 

3. Fase operació: 

1. Facturació transparent de l’electricitat Audit Mobility – veïns 

2. Suport per incidències. Contracte de manteniment (informàtic+BT) 

3. Veïns amb nous punts de recàrrega: connexió a caixes de derivació instal·lades. Instal·lació en 72h. 



7. Finançament de la instal·lació 
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Acord amb Banc Sabadell per a Comunitats de propietaris 

1. Import fins a 50.000€ i termini fins 5 anys. 

2. Quotes fixes durant tot el préstec 

3. Sense intervenció notarial 

4. Titular del préstec: la comunitat de propietaris. Sense aval ni garantia addicional pels veïns 

5. Sense necessitat d’obrir cc a Banc Sabadell 

Exemple de finançament: 

• 100 places d’aparcament 

• 25.000€ d’inversió de la pre instal·lació elèctrica 

• 30% de fons propis de la comunitat 

• 70% finançat a 3 anys 



Alguns dels nostres clients 
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Moltes gràcies per la seva atenció 
 

“Una millor gestió dels recursos energètics és possible” 

Llorenç Albanell 
Director tècnic 

696 50 74 80 

llalbanell@auditenergia.com 

Oriol Campo 
Mobilitat elèctrica 

699 43 44 24 

mobility@auditenergia.com 


