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Tipus instal·lacions

• Domèstiques

– Instal·lacions monofàsiques.

– Horaris de consum molt determinats.

• Comercials

– Instal·lacions monofàsiques i trifàsiques.

– Horaris de consum molt amplis.

• Industrials

– Instal·lacions Trifàsiques en BT o AT.

Tarifes d’accés

• Per tensions ≤ 1kV: (Baixa Tensió)

– 2.0A: Potència ≤ 10kW i sense DH

– 2.0DHA: Potència ≤ 10kW i amb DH, 2 períodes

– 2.0DHS: Potència ≤ 10kW i amb DH, 3 períodes

– 2.1A: 10kW ≤ Potència ≤ 15kW i sense DH

– 2.1DHA: 10kW ≤ Potència ≤ 15kW i amb DH, 2 períodes.

– 2.1DHS: 10kW ≤ Potència ≤ 15kW i amb DH, 3 períodes.

– 3.0A: Potència > 15kW i tres períodes horaris.

• Per tensions > 1kV: (Alta Tensió)

– 3.1A: Potència < 450kW i tres períodes horaris

– 6.1 ---- 6.5 (5 tarifes a diferents tensions i 6 períodes horaris.
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Tarifes d’accés

• Tarifa accés: 

• Peatge que s’ha de pagar a la distribuïdora, cost d’utilització de la 

xarxa, preus regulats.

– La tarifa d’accés ja està inclosa en els preus de la comercialitzadora.

– Preus comercialitzadora:

• Inclou les tarifes d’accés i el seu marge comercial.

• Preus de lliure mercat.

• Preu energia: terme accés + terme comercialitzadora

• Preu potència: terme accés + terme comercialitzadora

Tarifa ≤ 10kW

• Potència ≤ 10kW.

– Pots accedir a dues tarifes:

– PVPC: Preu Voluntari per al Petit Consumidor.

– PF: Preu Fix anual

– No es cobra l’energia reactiva.

• Hi ha tres tarifes.

– Sense discriminació horària.

– Amb discriminació horària (DH),2 períodes. 

» Hivern: 
» hores punta: 12:00 – 22:00 (+20%)

» Hores valls: 22:00 – 12:00 (-50%)

» Estiu: 
» hores punta: 13:00 – 23:00

» Hores valls: 23:00 – 13:00

– Amb discriminació horària (DHS), 3 
períodes “Supervalle”

» Hivern i estiu: 
» hores punta: 13:00 – 23:00 (10 hores) 

(+21%)

» Hores valls: resta (8 hores) (-40%)

» Hores Supervall: 1:00 – 7:00 (6hores) 
(-60%)
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10kW ≤ Tarifa ≤ 15kW

• Tarifa 2.1 (2.1A, 2.1DHA, 2.1DHS)

• La instal·lació ha de disposar d’ICP.

• Ja no existeix la tarifa regulada, els usuaris han d’anar al lliure mercat.

• Hi ha una tarifa sense discriminació horària i dues amb discriminació 

horària, i no importa en quina zona geogràfica.

• Els horaris dels diferents períodes són els mateixos que per <10kW.

• En principi no es cobra el terme d’energia reactiva, però si es mesura i el 

valor de reactiva supera el 50% del valor d’energia activa, ens la podran 

cobrar.

ICP / IGA

• IGA: Interruptor General Automàtic 

– És un magnetotèrmic que limita la màxima potència de la instal·lació 

elèctrica.

– Sempre hi ha de ser.

• ICP: Interruptor de Control de Potència.

– És un magnetotèrmic que limita la potència al valor de la potència 

contractada amb la companyia subministradora.

– No sempre és obligatori la seva instal·lació.

– Amb els nous comptadors digitals, l’ICP hi va integrat.

• El valor assignat de corrent ha de ser:

– Intensitat IGA ≥ Intensitat ICP
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ICP / Maxímetre

• ICP: Interruptor de Control de Potència.

– És un magnetotèrmic, que limita la màxima intensitat que pot absorbir la 

nostra instal·lació.

– Com que limita la intensitat, està limitant al mateix temps la màxima 

potència.

– P[W] amb monofàsic = Voltatge [V] * Intensitat [A] * PF[]

– P[W] amb trifàsic = √3 * Voltatge [V] * Intensitat [A] * PF[]

– Per exemple:

• Línia monofàsica a 230V i ICP de 20A  => P = 4600 [W] = 4,6[kW].

• Línia trifàsica a 400V i ICP de 40A => P = 27.680[W] = 27,68 [kW].

ICP

• Zona tèrmica.

• Zona 

magnètica

– Dispara 

entre 5 i 8 la 

In



02/07/2014

6

Maxímetre

• Aparentment és un comptador 

d’energia, però que realment 

pot fer varies funcions.

– Lectura energia activa.

– Lectura energia reactiva

– Fer lectures amb diferents 

períodes.

– Mesura la potència màxima en 

períodes de 15 minuts i per 

cada període horari. (fa una 

mitja durant els 15’)

Tarifa > 15kW

• Tarifa 3.0 i 3.1

• Lectura normalment amb maxímetre.

• Entre 15kW i 43.64kW la companyia sol posar “obligar” el ICP, però l’usuari 

té tot el dret a escollir-ho.

• Hi ha tres períodes horaris:

– Punta (P1)

– Pla (P2)

– Vall (P3)

• Els horaris dels períodes varien en funció de:

– Zona geogràfica, tota la península és la zona 1.

– Estiu i Hivern.
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Períodes horaris, Zona 1

Tarifa > 15kW

• Potència contractada:

– Hi ha tres valors de potència contractada, una per cada període.

– Però s’ha de respectar:

• P1 ≤ P2 ≤ P3  (Punta, pla, vall).

• El preu del concepte de potència és compleix:

– Tp1 > Tp2 > Tp3

– Com es paga la potència contractada?

• Va en funció de la potència contractada.

• I de la mesura dels maxímetres.

• I depèn del contracte amb la comercialitzadora.
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Facturació potència

• La facturació dependrà de la lectura dels maxímetres per cada període.

– Pm = Potència mesurada

– Pc = Potència contractada

– Pf = Potència facturada

– I ens trobem amb tres possibilitats:

Si:      Pm < 0,85*Pc => Pf = 0,85*Pc

Si:  0,85*Pc ≤Pm ≤1,05*Pc => Pf = Pm

Si:        Pm > 1,05*Pc =>     Pf = Pm+2*(Pm-1,05*Pc)

Tarifes

• La fórmula vista anteriorment per calcular la facturació de la potència, es 

basa amb el RD 1164/2001 i aquest marca com s’ha d’aplicar les tarifes 

d’accés.

– Tarifa accés: Peatge que s’ha de pagar a la distribuïdora, cost 

d’utilització de la xarxa, preus regulats.

– Però el client sol pagar-ho tot a la comercialitzadora, i aquesta, si vol 

pot aplicar aquesta fórmula o no!, és lliure d’aplicar el que vulgui, s’ha 

de llegir el contracte.

– Exemples:

• Endesa: cobra un tant per potència, inclou els tres períodes, només 

aplica la fórmula si et passes i pagues per la pot. màx contractada.

• Hiberdrola: Aplica la fórmula.
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Energia reactiva

• En la tarifa > 15kW es cobra l’energia reactiva dels períodes:
– Període Punta (P1)

– Període Pla (P2)

• En el període Vall (P3) no es paga l’energia reactiva.

• Es paga l’energia reactiva que excedeix del 33% de l’activa.

• Si l'energia reactiva equival al 33% de la activa el PF = 0,95.
– Per exemple si consumim 1000 Kvarh i 1500 kWh tenim:

• Factor potència = 0,83

• El 33% de l’energia activa = 1500 * 0,33= 490

• S’ha de pagar l’energia reactiva equivalent a 1000 – 490 = 510 Kvarh

• Hem de pagar 510 Kvarh a 0,041554€/Kvarh.

Energia reactiva
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Exemple factura

• Tarifa 3.0

• Potència contractada: 29/29/29

• Mesures:

• Quina potència facturen a cada període?

– Depenen del contracte, ens poden cobrar:

• 29/29/29 o 24,6/24,6/24,6

• Quin valor d’energia reactiva facturen?

– El tercer període no ens cobren reactiva.

– En el P1 1099,5 kVAr

– En el P2 2782,1 kVAr

P1 P2 P3

Energia [kWh] 2468 6242 4331

Reactiva [kVAr] 1914 4842 3360

Maxímetres 21 21 21

Energia elèctrica

• Potència elèctrica:

– Velocitat amb què consumin l’energia.

– P[W] = V * I (C.C)

– P[W] = V * I * PF (C.A)

• Energia elèctrica (consum):

– Es mesura amb KWh.

– E[KWh] = Potència [KW] * Temps [hores]
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Energia elèctrica

• En instal·lacions de corrent altern, les més habituals (50Hz), s’han de tenir 
presents les següents consideracions, SEMPRE:

– Pel càlcul de potència/energia s’ha de tenir present sempre el PF, amb 
el valor d’intensitat no hem fem prou!.

– Amb línies amb presència d’harmònics el PF és diferent de dPF :

• PF: Factor de potència (relació entre P.activa/P.aparent)

• dPF: cos(φ) (desfasament entre el corrent i la tensió)

– Els corrents de diferents línies o derivacions no es sumen 
aritmèticament.

– Exe:

• Càrrega 1: 100A

• Càrrega 2: 100A

• Intensitat total: ?

Equips de Mesures Elèctriques
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Equips per registrar – instal·lats fixes

• Instal·lació permanent.
– Mesura de molts 

paràmetres elèctrics.
• Informes de consums 

per zones.

• Visualitzacions fuites.

• Generació d’alarmes.

– Connexió en xarxa i 
control centralitzat.

– Poden interactuar amb 
la instal·lació, 
desconnectant o 
connectant càrregues.

Equips per registrar – instal·lats fixes
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Equips per registrar – instal·lats temporalment

• Tipus:

– Analitzadors:

• Interiors

• Exteriors

– Dataloggers

• Analitzen una variable

– Tensió o intensitat

Registres

• Registre / Memorització:

– Memorització: és fer una foto de la mesura que estem 

realitzant, per exemple una prova d’aïllament o un 

valor instantani del corrent, tensió, potència....

– Registre: És una memorització de varis successos, 

pot durar hores o dies.

• Les dades registrades només es poden consultar 

en un ordinador, sobre l’analitzador només podem 

veure quan ha començat i finalitzat el registre.
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Registres

• Abans de fer un registre, sempre, hem de comprovar 

que l’equip està llegint correctament.

– Cada pinça de corrent a de llegir el corrent de la mateixa fase 

que llegeixes tensió.

– La pinça té sentit (hi ha una fletxa que indica el sentit de 

l’energia, sempre de la xarxa =>> càrrega).

• El sentit no afecta per mesurar el valor de corrent

• El sentit ens afecta al calcular la potència i/o energia.

– Hem de comprovar que al analitzador hi hagi suficient memòria 

lliure per guardar el registre que volem fer.

Connexions – Sistema Monofàsic
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Connexions – Sistema Trifàsic amb neutre

Connexions – Sistema Trifàsic sense neutre (Aron)
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Comprovacions preliminars

Pinces de corrent

• Vigilem quin és el marge 

de mesura de les pinces 

de corrent que instal·lem.

• HTFlex 33: 15-3000A

• HP30C2: 0,1-2000A

– 2 escales (200-2000)

• HT96: 1mA-1000A

– 3 escales (1-100-

1000A)
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Valors registrables

Tipus de Registre

• Podem escollir diferents tipus de registre, el més 
complert és la configuració estàndard.

• Però hi ha altres tipus que són més específics:
– EN50160

– Anom. Tensió

– Harmònics

– Arrancada de motors o màquines

– Potència i energia.

• Inici Registre: Hem de fer que comenci sempre en una 
hora múltiple del temps d’integració!
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Tipus de Registre: Estandard

Tipus de Registre: EN 50160
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Tipus de Registre: Anom Tensió

Tipus de Registre: Harmònics
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Tipus de Registre: Arrancada de màquines

Tipus de Registre: Potència & Energia
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Temps d’integració

• L’equip en mode registre, durant tot els temps que està registrant va 

analitzant la xarxa, i cada cert temps guarda a memòria els valors:

– Temps d’integració: interval de temps de mesura entre dos registres.

– Valors guardats, per cada variable (tensió fase 1,2,3, intensitat....:

» Valor mínim

» Valor mig

» Valor màxim.

– Per anàlisis de xarxes en temes d’estalvi energètic el temps d’integració 

ha de ser de 15 minuts, igual que els equips de mesura de companyia.

Modalitat “METER”

• En aquesta modalitat l’equip 

passa a actuar com un 

comptador de llum d’una sola 

tarifa.

• Ens permet de forma molt fàcil 

mesurar el consum d’una 

màquina.

• El inici i el final es fa de forma 

manual.
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Registres

• Objectius:

– Esbrinar les conductes de consum elèctric:

• Què s’activa i a quines hores.

• Consums en els diferents horaris (tarifes)

• Desequilibris en la xarxa

• Consum de reactiva i el seu equilibrat entre les fases.

• Els nivells d’harmònics tant de corrent com de tensió.

Anàlisis dades registrades
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Anàlisis dades registrades

Registres:

• Exemple d’un valor de potència contractada superior al necessari.

– Un desequilibri de fases pot fer saltar el ICP, quan realment no es 

sobrepassa la potència màxima.

– ICP de 63A, consums per fases (20, 30 i 70A respectivament).

• Potència contractada: 43,6 kW

• Potència utilitzada: 27,6kW, però el ICP salta.

• En aquesta instal·lació es paga per 43,6 kW, quan pràcticament amb la 

meitat passaria.
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Registre: Instal·lació desequilibrada

Intensitat del neutre Intensitats fases

Registre: Potència activa



02/07/2014

25

Registre: Intensitats 
Algun aparell monofàsic s’activa cada dia, a la mateixa hora!




