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1. INTRODUCCIÓ I COMPONENTS 
DE LA MALETA A I B
Equip solar i d’eficiència energètica per a demostracions i tallers.

Maleta A

Caixa bombetes
Caixa amb mesuradors elèctrics
Cable allargador de 15 m.
Base d’endolls amb interruptor
Manual i dossier d’activitats
Bossa amb:
• 4 cables negres 
• 2 comptadors instantanis

Maleta B

• Placa fotovoltaica + convertidor
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2. MANUAL DE MUNTATGE, 
ÚS I MANTENIMENT DELS EQUIPS
La Maleta A pot funcionar de manera independent per fer només el taller d’eficiència energètica o, 
juntament amb la Maleta B, per fer el taller d’energia solar fotovoltaica.

2.1 Muntatge i ús de l’equip eficient de la Maleta A

Per poder fer el taller d’eficiència energètica amb els equips que trobem a la Maleta A hem de tenir en 
compte els punts que expliquem a continuació.

Materials per a aquest taller:

• S’utilitzaran tots els elements de la Maleta A menys la caixa de color gris amb els tres mesuradors. 
Per tant, si es vol, no cal agafar-la per tal de reduir el risc que rebi cops.

• S’hauria de repassar que a la caixa negra de transport hi hagi la maleta de bombetes, l’allargador de 
15 metres, la bossa amb cables negres (només en necessitarem 2 dels 4 que hi ha), dos comptadors 
digitals endollables de color blanc, la base d’endolls negra amb interruptor i els dossiers d’activitats per 
complimentar (si els tallers es fan en una aula).

És un taller que tant es pot fer a l’interior com a l’exterior. En el cas de muntar-lo en una aula o sala 
haurem de seguir el procediment següent:

• Endollarem l’allargador de 15 metres a l’endoll més proper. En aquest allargador connectarem la base 
d’endolls amb interruptor.

• En aquesta base d’endolls posarem els dos comptadors digitals de color blanc1 i encendrem la regleta 
tal com surt a la foto següent.

• Recolzarem la maleta de bombetes en una taula o suport 
estable. Endollarem els dos cables negres, que estan a 
la bossa, a cada un dels laterals d’aquesta maleta i els 
connectarem als dos comptadors digitals blancs.

 • A continuació ja podrem anar encenent les bombetes per 
poder ensenyar els seus consums. Es pot encendre un sol 
llum, o una bombeta de cada grup per poder comprovar 
que fan la mateixa llum al mateix temps que es mostra la 
diferència de consum.

• S’ha de tenir en compte que la bombeta de baix consum 
(que té forma d’espiral) triga uns 3 o 4 minuts a donar tota la 
llum i arribar al seu màxim consum (al voltant d’uns 23-24W).

(1) Veure manual comptador elèctric (Annex 4)
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Si aquest taller el fem a l’exterior, seguirem el mateix procediment que quan el fem a l’interior, però 
tenint en compte els següents punts:

• Per tal que funcioni la maleta de bombetes, necessitem un endoll per poder-la alimentar, que haurem 
de sol·licitar prèviament a l’organització.

• S’ha de vigilar que ningú es pugui entrebancar amb el cable de l’allargador.

• Com és obvi, aquest equip no es pot mullar, per tant, s’ha de vigilar en cas de pluja.

• I per últim, però molt important, a la maleta de bombetes no li pot tocar el sol directe durant molta 
estona ja que el plàstic es podria arribar a escalfar molt. No passa res si li toca una estona (o encara 
menys el sol de l’hivern); el problema el tindríem si un dia de força calor es fa l’activitat a l’exterior i 
durant tres hores li toca el sol. Per tant, és recomanable posar l’equip a l’ombra.

• També hem de vigilar que als dos comptadors digitals blancs no els toqui el sol durant molta estona 
perquè sinó la pantalla es pot sobreescalfar.

2.2 Muntatge i ús de l’equip solar de la Maleta B 
i connexió amb l’equip de la Maleta A

• A la Maleta B hi ha el mòdul solar que s’encarrega de transformar el sol en electricitat, i l’inversor, que 
és el dispositiu que ens transforma el corrent continu de 36 volts que dona el mòdul a corrent altern i els 
230V que són les característiques tècniques de la xarxa elèctrica de les cases per tal que ens funcionin 
tots els aparells.

• Les característiques tècniques del mòdul solar fotovoltaic són les següents:

— Potència: 100W pic (a l’estiu, al migdia i sense 
núvols ens donarà entre 85 i 95W i a l’hivern de 55 
a 70W).
 — Voltatge: 36 volts (V)
— Intensitat màxima: 2,88 ampers (A).

• Cal trobar un lloc on rebem sol durant la màxima 
estona de l’horari del taller (s’han de preveure possibles 
ombres degudes al moviment del sol). Depenent de 
l’horari del taller, les millors orientacions serien les 
següents:

Al matí: orientació sud-est
Al migdia: orientació sud
A la tarda: orientació sud-oest

• Després de trobar la millor ubicació per a l’equip 
solar, el recolzem pla a terra i obrim la tapa. Cal tenir 
en compte que la tapa, un cop oberts els tancaments, 
s’obre sola després de donar-li un petit impuls inicial.

• En el cas que faci vent fort, s’ha de protegir l’equip o, 
fins i tot, tancar la tapa per evitar que es pugui trencar o 
fer bolcar tota la maleta.
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• El mòdul solar es pot orientar al punt cardinal que es desitgi movent tota la maleta i també es pot 
variar la seva inclinació entre 0º i uns 45º. Amb això, podrem comprovar com va variant la producció 
elèctrica en funció de si està més o menys inclinat.  
A l’estiu, com que el sol està més alt, produirà més electricitat amb inclinacions baixes, d’uns 30º - 
20º. A l’hivern, en trobar-se el sol més baix, la inclinació òptima serà de 45º. Això es pot comprovar a 
través del mesurador elèctric de producció solar. Per tal de fer-ho, només cal anar pujant el panell fins 
a aconseguir la inclinació desitjada i assegurar-se que les dues frontisses han quedat ben encaixades 
(s’ha de sentir un “clic”).

• És important que, quan es vulgui mirar la producció, no es faci ombra (total o parcial) al mòdul solar, 
perquè en aquest cas l’inversor es pensa que no hi ha sol i es desconnecta, trigant aproximadament 1 
minut a tornar-se a connectar.

• Per plegar la placa solar i posar-la en posició horitzontal, cal pujar-la fins al màxim, 45º, perquè es 
pugui abaixar i tancar la tapa de la maleta.

1. Inversor solar

2. Detall de les frontisses  
amb els seus encaixos

3. Mòdul solar fotovoltaic

Inclinació de 25º Inclinació de 45ºInclinació de 0º
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Exemple: si no hi ha producció solar. El que ens indiqui el mesurador de consum serà el mateix que el 
de la xarxa (la potència que demana la bombeta s’alimenta tota de la xarxa elèctrica):

• Per posar-lo en funcionament, desenrotllarem l’allargament i 
l’endollarem a l’endoll que ens hagi proporcionat l’organització 
(pot ser un endoll normal i corrent d’algun edifici, però mai un 
endoll que provingui d’un grup electrogen.)

• A aquest allargament endollarem la caixa amb els 
mesuradors2 que haurem recolzat a sobre d’una taula i si tenim 
corrent, veurem que s’il·luminaran. En aquesta caixa, on diu 
“Solar” hi endollarem l’endoll mascle de color negre que surt 
de l’equip solar, i on diu “Consum” hi endollarem la maleta que 
conté les bombetes.

• Un cop endollats tots els equips, haurem d’esperar entre 3 
i 4 minuts a què els mòduls solars comencin a produir i per 
tant, a injectar electricitat. Quan ja estiguin produint energia, 
veurem com en el mesurador que diu “Solar” marca els watts 
que s’estan produint en aquell moment. Aquesta xifra variarà 
depenent del sol que rebin, de la inclinació i de l’orientació dels 
mòduls solars i de si reben alguna ombra (sigui fixa com la d’un 
arbre, o mòbil com la d’una persona que passa pel davant).

• Un cop visualitzem al mesurador “Solar” la potència de les 
plaques podrem comprovar que al mesurador que diu “Xarxa 
elèctrica” surt gairebé la mateixa xifra. Això vol dir que tota 
l’energia generada pels panells fotovoltaics s’injecta a la xarxa 
de l’edifici.

• A continuació encendrem una bombeta de la maleta 
d’eficiència, i al mesurador de “Consum” veurem el que gasta 
en watts. Alhora comprovarem que al mesurador de “Xarxa 
elèctrica” (que serien els watts que comprem de la xarxa) no 
surt el que consumeix la bombeta sinó la diferència entre el 
consum d’aquesta i la producció solar.

• Si no hi ha producció solar, el que marqui el mesurador 
de consum serà igual al de la xarxa elèctrica (voldrà dir que 
comprem de la xarxa el que gasta la bombeta).

Mesurador
solar

0 W

Mesurador Xarxa 
elèctrica

100 W

Mesurador 
Consum

100 W

 (2)  Vegeu instruccions de la caixa amb mesuradors elèctrics (Annex 5)
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Cal apagar els aparells de consum (les bombetes) i 
desconnectar la maleta de la caixa de mesuradors. Cal 
desar la maleta d’il·luminació a la seva capsa negra de 
transport corresponent.

S’ha de desendollar l’equip solar de la caixa de 
mesuradors.

Cal tancar la maleta dels mòduls solars amb cura de no 
enganxar cap cable i assegurar-nos que els tancaments 
estan ben tancats.

S’ha de desendollar la caixa de mesuradors de 
l’allargament i guardar-la a la seva caixa corresponent.

2.3 Desmuntatge dels equips

Per tal de mantenir els equips en bon estat es recomana tenir-ne cura i seguir unes normes molt 
bàsiques i senzilles per tal que sempre funcionin bé.
L’ordre de desmuntatge seria el següent:

Per comprovar la diferència de producció 
d’electricitat dels mòduls solars fotovoltaics, només 
cal posar-los amb diferents inclinacions respecte 
a terra i mirar el mesurador de la maleta de color 
gris. A 0º seria horitzontal i a 45º seria el màxim 
d’alçada que ens permet la frontissa.

Exemple: si no hi ha consum elèctric. El mesurador de xarxa marcarà el mateix que el de solar 
(l’energia de la placa anirà a la xarxa elèctrica):

Mesurador
Solar

70 W

Mesurador Xarxa 
elèctrica

70 W

Mesurador 
Consum

0 W

Mesurador
Solar

70 W

Mesurador Xarxa 
elèctrica

30 W

Mesurador 
Consum

100 W

Exemple: si  hi ha consum elèctric i producció solar. El mesurador de xarxa indicarà la diferència entre el 
consum i la producció solar. Això voldrà dir que la bombeta s’alimenta en part de la placa solar (70W) i 
la resta els demana de la xarxa elèctrica (30W):

Inclinació mínima 0º Inclinació màxima 45º
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2.4 Manteniment dels equips

• Cal comprovar que cap bombeta de l’equip d’eficiència s’hagi fos i s’han de canviar quan calgui. Cal 
provar que funcionin abans de començar l’activitat. 

• En cas d’alguna incidència que no pugui resoldre el monitor/a, cal avisar al CILMA (972185183 o 
cilma@cilma.cat)

• Tot i que tant la maleta amb les plaques solars com la caixa negra de transport tenen rodes, s’ha 
de vigilar molt de no arrossegar-les per superfícies que no siguin llises com ara camins de sorra, 
amb pedretes, voreres molt rugoses, etc. Les rodes de la maleta de la placa solar són prou fortes, per 
tant, si es va amb una mica de cura i s’estalvien camins molt dolents o que generin moltes vibracions 
perquè són molt rugosos, n’hi haurà prou per no causar-li danys. En canvi, la caixa negra de transport 
té unes rodes de plàstic molt fràgils que de seguida es farien malbé si les fem rodar per superfícies 
que no siguin del tot llises. Per tant, recomanem que en aquestes situacions es portin a pes entre dues 
persones, o bé una de sola si abans s’ha buidat una part del material perquè pesi menys i es fan dos 
viatges.

• Cal carregar i descarregar amb cura la maleta de la placa solar i la caixa negra de transport al 
vehicle, per no malmetre el material. 

1. introduir caixa bombetes, amb el vidre mirant a l’exterior 
per evitar que es ratlli amb els altres elements

2. Introduir caixa mesuradors amb plàstic bombolles.

3. Introduir cable allargador

4. Introduir base endolls

5. Introduir bossa amb cables i comptadors

I per últim, s’ha de desendollar l’allargament de l’endoll de l’organització i enrotllar-lo correctament.

Per tal que no es ratllin les parts de plàstic de la caixa de mesuradors i de la maleta 
bombetes,s’haurien d’introduir a la caixa de transport amb cura, protegint la caixa de mesuradors 
amb el plàstic de bombolles i amb l’ordre i posició següent:
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3. GUIA PER A LA DINAMITZACIÓ 
D’UN TALLER AMB EL RECURS 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA 
SOLAR A CASA “MÉS O MENYS?”

3.1 Objectius del taller

Conèixer com produir una part de l’electricitat de la nostra casa amb l’energia solar.

Comprovar els avantatges i els inconvenients de l’energia solar fotovoltaica.

Demostrar que els aparells eficients, tot i ser més cars, estalvien energia, emissions i molts diners.

Conèixer i comprovar que combinant l’estalvi, l’eficiència energètica i l’energia solar podríem cobrir 
les nostres necessitats energètiques i generar un impacte ambiental i econòmic molt baix.

3.2 Dinàmica, durada i destinataris del taller

L’objectiu és explicar als/les participants que és possible tenir qualitat de vida sense malgastar l’energia. 
De fet, tots els estudis ens demostren que podríem fer el mateix que avui en dia, però gastant la meitat 
de l’energia amb aparells i màquines de baix consum. Per reconèixer aquests aparells tenim l’etiqueta 
energètica que ens els classifica. Hauríem d’escollir sempre, tot i que són més cars, els aparells de 
classificació més eficient disponibles (A+, A++ i A+++).

Actualment, aproximadament el 60% de l’electricitat que consumim és d’origen no renovable i 
contaminant, i això genera uns impactes socials, econòmics i ambientals que no podem assumir. Per 
aquests motius, hem de fer el canvi cap a les energies renovables com la solar.

Destinataris i durada dels tallers:

• Taller per a primària “L’eficiència i l’estalvi energètic a casa”: està dissenyat per als/les alumnes del 
cicle superior de primària (5è i 6è). La durada mínima és d’1,5 hores, però es recomana disposar de 2 
hores per poder fer el taller sense presses. Pel que fa al nombre d’alumnes, seria per a un grup classe 
(entre 20 i 30 alumnes), però si no es disposa de prou temps per a fer dos grups en un matí, es pot 
fer el taller per a dos grups alhora en 2 hores (en aquest cas es necessitarà l’ajuda i suport de les i els 
mestres per poder gestionar correctament els 50 – 60 alumnes).

• Taller per a secundària “Eficiència energètica i energia solar fotovoltaica a casa”: aquest taller està 
pensat per a l’educació secundària (ESO i fins i tot batxillerat). La durada recomanable és de 2 hores i 
està dissenyat per a un grup classe (de 25 a 30 alumnes).
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Característ iques

Luminositat ( lm)

Potència (W)

Rosca convencional 
(E27)

Incandescent

1.350

100

Halògena

630

56

Fluorescent

1.300

28

Baix consum

1.400

24

Led

610

7

Led

1.200

8

Led

1.450

11

Ulls de bou Tubs

GRUPS DE BOMBETES

• S’ha de tenir en compte que la bombeta de baix consum (que té forma d’espiral) triga uns 3 o 4 
minuts a donar tota la llum i a arribar al seu màxim consum (al voltant d’uns 23-24W)

Per tant, l’objectiu d’aquest equip és demostrar que per donar la mateixa llum la bombeta de led 
gasta fins a un 85% menys d’energia que una incandescent. La taula següent reflecteix la lluminositat 
i la potència requerida per a cada un dels tres grups de bombetes. Es pot veure que la lluminositat de 
cada una de les bombetes de cada grup no és exactament la mateixa, però gairebé. Això és per la 
impossibilitat de trobar bombetes amb els mateixos lúmens exactes, però sí que podem dir que són les 
equivalents.

• Es pot encendre un sol llum, o un de cada grup per poder comprovar que fan la mateixa llum, tot 
ensenyant la diferència de consum.

 Necessitats per poder fer els tallers:

• Aula amb ordinador i projector.
• Calculadores.
• Espai al pati que rebi el sol durant la durada del taller, per  poder instal·lar la placa solar i un endoll
   normal per poder injectar l’electricitat produïda pel mòdul solar.                        

A. Equip d’eficiència energètica:

Aquesta maleta conté diferents bombetes, dividides en tres 
grups segons els seus casquets. Dins de cada grup (bombetes 
amb rosca normal, ulls de bou i tubs fluorescent i de led) les 
bombetes donen la mateixa llum per a poder-les comparar
entre elles, però no amb les dels altres grups. Per exemple, les 
tres bombetes amb casquet “E27” (les de rosca normal) donen 
totes uns 1350 lúmens (unitat de llum), però demanen més 
o menys potència depenent de si és incandescent, de baix 
consum o de led.
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Els beneficis d’aquests tipus d’instal·lacions són els 
següents:

No produeix gasos contaminants ni residus 
radioactius.

És una font d’energia renovable.

És gratuïta.

Tot el món, amb més o menys grau, rep energia 
del sol per ser aprofitada.

No provoca conflictes entre regions o països.

La vida de la instal·lació és de més de 30 anys 
(amb el seu manteniment) i al final de la seva 
vida útil els seus components seran reciclables 
en més d’un 90%.

3.3 Resultats de les activitats del taller

A.Equip d’autoconsum solar fotovoltaic:

De mitjana un habitatge consumeix a l ’any uns 3.000 kWh d’electricitat. Per produir 
aquesta electricitat necessitaríem una instal· lació fotovoltaica d’uns 1,9 kWp. Aquesta, 
ocuparia uns 20 m2 de la nostra teulada i t indria un cost econòmic d’entre 3.800 i 
5.000€.

Ara bé, si uti l i tzéssim els aparells més eficients disponibles (Classe energètica A+++) i 
apliquéssim les mesures més bàsiques d’estalvi energètic, podríem passar a consumir 
un 50% menys d’electricitat. Això implicaria, que amb la meitat de plaques solars ( i  per 
tant la meitat de superfície necessària i  una reducció important del cost econòmic) n’hi 
hauria prou per cobrir les necessitats elèctriques d’una l lar eficient.

B.Equip d’autoconsum solar fotovoltaic:

La finalitat d’aquest equip és demostrar que una part de l’electricitat d’una casa es pot autoproduir 
amb una petita instal·lació fotovoltaica a la coberta.El funcionament és força senzill. Els mòduls solars 
fotovoltaics, quan reben radiació solar, produeixen energia elèctrica a un voltatge determinat i en forma 
de corrent continua. Tot seguit, aquesta electricitat passa per l’inversor que s’encarrega de transformar-
la a corrent altern i a un voltatge de 230V per ser injectada a la xarxa de l’habitatge. Aquesta electricitat 
farà funcionar els diferents electrodomèstics de la llar i això vol dir que aconseguirem una demanda 
inferior de la companyia elèctrica. És a dir, l’energia que jo injecto a casa, que prové de l’equip solar, és 
energia que no haig de comprar/consumir de la xarxa elèctrica.
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CàLCUL ANUAL DE L’ENERGIA PRODUïDA PER UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR

Nota:  Si casa nostra consumeix a l ’any uns 3.000 kWh d’electricitat, amb un instal· lació de potència 1,5 
kWp podríem tenir prou per produir el 80% del consum elèctric de la casa.

E= P * t *365 * rendiment total

E = 1,5kWp* 4,7 hsp * 365 dies * 0,9 = 2.316 kWh/any

Energia produïda = 2.316 kWh/any

P: potència instal· lada; t:  mit jana de les hores de sol entre estiu i  hivern, a Girona són 4,7 hsp*; es 
calcula un 10% de pèrdues aproximadament en el rendiment total de la instal· lació.

CàLCUL DE LA RENDIBILITAT ECONòMICA DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR

Cost KW instal· lat = 2.700€/kW

El preu KWh comprat = 0,19 €/kW

Cost instal· lació solar = 1,5 kWp * 2.700 €/kW = 4.050 €

Estalvi econòmic solar = 2.316KWh * 0,19€/kWh =  440 €/any

Estalvi econòmic solar  = 440 €/any

Període d’amortització = 4.050 € / 440 €/any = 9,2 anys

Període d’amortització= 9,2 anys

Nota:  Aquest estalvi econòmic i  període d’amortització seria en el cas del que el 100% de l ’electr icitat 
produïda per la instal· lació solar fos consumida per la casa. Però, en la majoria dels casos , 

normalment és consumeix entre un 30 i 50% de l ’energia produïda per les plaques, i  per tant l ’estalvi 
serà menor i  el període d’amortització serà superior. També cal tenir en compte que alguns municipis 

apliquen bonif icacions en l ’ IBI o altres impostos, fet que redueix el cost d’ instal· lació.

CàLCUL DE L’ESTALVI D’EMISSIONS

Emissions = energia produïda * Factor d’emissió

Emissions = 2.316 kWh/any * 0,27 kg/ kWh

Estalvi d’emissions = 625 kg de CO2

El petit equip solar fotovoltaic que utilitzem per a fer els tallers té una potència de 100 Wp. Això implica que 
produiria a l’any uns 110 kWh, és a dir, que podria cobrir el 3,6% del consum elèctric d’una casa mitjana.

*Font: Atles radiació solar de Catalunya http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/Atlas-de-radiacio-solar-a-Catalunya-00003

EXEMPLE de càlcul amb dades orientatives
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Estalvi 
energètic

112,4 
kWh/any

124 
KWh/any

19 €/any 36 kg/anyIncandescent / 
Baix consum

Incandescent / 
Led

Estalvi 
econòmic

21 €/any

Estalvi d’emissions 
de  CO2

39,8 kg/any

Tipus
d’i l · luminació

Potència
(W)

Temps
hores
/dies

Energia
kWh/any

Preu de 
l ’electr icitat 

impostos
€/kWh

Cost 
energia
(€/any)

Cost 
bombeta

(€)

Emissions 
de CO2

(kg)3 

Incandescent 100 4h x 365 146 0,17 24,8 1 46,8
Baix consum 23 4h x 365 33,6 0,17 5,7 7 10,8
Bombeta led 15 4h x 365 22 0,17 3,7 10 7

Ull de bou 
halògena

56 4h x 365 81,7 0,17 13,9 3 26,2

Ull de bou 
led

7 4h x 365 10 0,17 1,7 8 3,2

Fluorescent 
convencional

28 4h x 365 41 0,17 6,9 2,5 13,1

Tub de led 8 4h x 365 11,7 0,17 1,9 10 3,7

A la taula següent posem les dades comparatives d’estalvi econòmic i energètic de canviar una 
bombeta (que funcioni 4 hores al dia cada dia de l’any) incandescent per una de baix consum i 
després, el canvi d’una incandescent per una de led:

B.Equip d’eficiència energètica:

A continuació facilitem les dades aproximades de consum i costos de l’energia de cada una de les 
bombetes de la maleta de il·luminació:

(3) Per a l ’any 2018 el factor d’emissions va ser de 0,321 kg de CO2 /kWh. Les emissions de CO2 de cada any es poden consultar a 
l ’enl laç següent: canvicl imatic.gencat.cat/ca/actua/factors_demissio_associats_a_lenergia/
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Tot seguit anotem la durada aproximada de cada una de les diferents bombetes:

Bombeta 
incandescent

Bombeta de baix 
consum

Bombeta 
de led

1.000 hores

De 6.000 a 20.000 hores 
(depenent de la qualitat)

De 10.000 a 50.000 hores 
(depenent de la qualitat)

Durada de les bombetes

C. El que representa l’stand-by dels aparells a la UE:

Segons un estudi de la Comissió Europea, l’any 2007 hi havia 3.700 milions d’aparells amb stand-by 
(amb un consum mitjà d’uns 3W) a la UE-27, això representa una despesa elèctrica d’uns 43 TWh/any 
(això equival a l’electricitat que produeixen 5,5 centrals nuclears). 

És va calcular que per a l’any 2020, en adoptar la normativa de Brussel·les relacionada amb el consum 
dels aparells en mode espera (un consum màxim de 0,5W) es reduiria a 35 TWh/any4.

Els càlculs serien aproximadament els següents:

Nº d’aparells 
per habitatge

Potència 
(W en 
Stand 

By)

Temps 
d’ús

(Hores 
anuals)

Energia 
anual per 
habitatge 

(kWh)

Nº 
d’habitatges

 a la UE

Energia 
anual 

a la UE 
(GWh)

Emissions 
anuals de 

CO2 a la UE

12 3 20 h/
dia x 365 

dies

263 165 mil ions 43.395 20 mil ions 
de tones

Annex 1. Dossier primària “L’eficiència i l’estalvi energètic a casa”
Annex 2. Dossier secundària “L’eficiència i l’estalvi energètic a casa”
Annex 3. Dossier secundària “L’eficiència energètica i l’energia solar fotovoltaica a casa”
Annex 4. Manual comptador elèctric
Annex 5. Instruccions caixa mesuradors elèctrics

(4) Font: Insti tute for energy, European Commission.
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L’EFICIÈNCIA I L’ESTALVI 
ENERGÈTIC A CASA
Taller per primària - Annex 1

Nom: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



L’ESTALVI ENERGÈTIC A CASA
 
• Què implica el nostre consum energètic a casa?
• Podem fer alguna cosa per reduir-lo?

Dos personatges ens ajudaran a respondre a aquestes dues preguntes: 

El Malbaratador energètic i l’Estalviador energètic.

1. Què fa durant el seu dia a dia el Malbaratador energètic:
 

A) Es deixa el llum obert:

No vigila amb els llums. Encara que hi hagi llum natural, no l’aprofita, fa servir una bombeta ineficient i, 
quasi sempre se’ls deixa oberts sense necessitat.

B) S’està 20 minuts a la dutxa:

El Malbaratod energètic s’està més estona de la necessària sota la dutxa amb l’aixeta oberta, i mentret 
s’ensabona, no tanca l’aigua. 

Aparell Potència Temps Energia 
(Wh/any)

Energia 
kWh/Any

Preu del 
kWh

Cost de 
l ’energia (€)

Bombeta             
incandescent

6h x 
365 
dies

0.17

Temps 
amb 

l ’aixeta 
oberta 

(minuts)

Cabal 
( l i tres 

per 
minut)

Litres 
gastats 

a la 
dutxa

Energia 
per   

escalfar 
1 l i tre 

d’aigua 
(KWh)

Energia per    
escalfar 
els l i tres 
d’aigua 
gastats 
(kWh)

Litres 
d’aigua 
gastats 
en un 

any (300 
dutxes)

Energia, 
en kWh 
gastada 

en un 
any (300 
dutxes)

Preu 
del 

kWh

Cost 
ener-

gètic (€)

20 0,04 0,17



Temps 
amb 

l ’aixeta 
oberta 

(minuts)

Cabal 
( l i tres 

per 
minut)

Litres 
gastats 

a la 
dutxa

Energia 
per   

escalfar 
1 l i tre 

d’aigua 
(KWh)

Energia per    
escalfar 
els l i tres 
d’aigua 
gastats 
(kWh)

Litres 
d’aigua 
gastats 
en un 

any (300 
dutxes)

Energia, 
en kWh 
gastada 

en un 
any (300 
dutxes)

Preu 
del 

kWh

Cost 
ener-

gètic (€)

5 0,04 0,17

2. Què fa durant el seu dia a dia l’Estalviador energètic:
 
A) Utilitza llums eficients:

Fa un molt bon ús dels llums, ja que fa servir bombetes de leds eficients,  els apaga quan no els neces-
sita i aprofita la llum natural.

Aparell Potència Temps Energia 
(Wh/any)

Energia 
kWh/Any

Preu del 
kWh

Cost de 
l ’energia (€)

Bombeta             
led

3h x 
365 
dies

0.17

Estalvi total

Estalvi energètic 
(KWh anuals)

Estalvi d’aigua
 (Litres anuals)

Estalvi econòmic 
(€ anuals)

B) S’està 5 minuts a la dutxa:
 
S’està poca estona a la dutxa, perquè no vol malbaratar l’aigua ni l’energia.

3. Estalvi energètic i econòmic. Malbaratador - estalviador:



RECURSOS:
 
Estalvieu aigua:

• No deixeu l’aixeta oberta mentre us renteu les mans, les dents, us ensaboneu, etc. 
• Arregleu les aixetes que degotin. Una gota cada segon suposa un consum mensual de 1.000 litres.
• Tingueu present que un bany consumeix 3 vegades més energia i entre 4 i 5 cops més aigua que una 
dutxa.
 
Estalvieu electricitat: 

• Aprofiteu sempre que sigui possible la llum natural. És millor per a la vista i, a més, és gratuïta!
• Feu servir els aparells de baix consum. Al mercat trobareu molts aparells que, tot i fer la mateixa feina, 
gasten molt menys. Trobareu bombetes que fan la mateixa llum però consumeixen un 80% menys.
• No feu servir la rentadora ni el rentavaixelles fins que no siguin ben plens, ja que consumeixen 
pràcticament la mateixa electricitat i aigua, tant si són plens com buits.
• Apagueu els aparells quan no els feu servir (llums, televisors, ordinadors, etc).
 
Estalvieu energia per a la climatització:

• A l’hivern, mantenir una temperatura de 19 - 20ºC és suficient per gaudir d’un confort adient. Pujar la 
temperatura un grau suposa un augment del consum d’un 8%.
Si teniu aire condicionat, amb una temperatura de 25ºC estareu força bé sense augmentar massa el 
consum.
 
Estalvieu residus:

• Recicleu tot el que pugueu. Per a aquest efecte teniu a la vostra disposició els contenidors de recollida 
selectiva on podreu dipositar el paper, el vidre, els envasos, la matèria orgànica; i els punts verds o 
deixalleries per a altres residus com fusta, metalls, electrodomèstics, piles, bateries, olis, fluorescents, 
etc.
 
Estalvieu energia en el transport:

• A l’hora de desplaçar-vos, feu servir els mitjans de transport menys contaminants, com anar a peu, en 
bicicleta o en transport públic.



L’EFICIÈNCIA I L’ESTALVI 
ENERGÈTIC A CASA
Taller per secundària - Annex 2

Nom: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



L’EFICIÈNCIA  ENERGÈTICA
 
Un aparell eficient és aquell que et dóna el mateix servei i gasta menys energia

Per tal de poder escollir aquests tipus d’aparells a l’hora de comprar-los, la Unió Europea va fer una 
llei en què obligava tots els fabricants a classificar els electrodomèstic amb  l’anomenada “etiqueta 
energètica”. Aquesta etiqueta classifica el consum elèctric i d’aigua (en el cas de les rentadores i 
rentavaixelles) mitjançant lletres que van de la “A+++” a la “G”. Així, sabrem que l’aparell de classe 
“A+++” és el més eficient i a mesura que ens acostem a la classe “G”, augmenta el consum.

Classif icació 
energètica de 

la nevera

Cost Aprox. 
de compra

Consum 
energètic 

diari

Cost 
econòmic 
anual de  
l ‘energia

Cost econòmic 
cicle de vida de 

10 anys
(Energia + 
compra de 
l ’aparell )

Emissions de 
CO2/10 anys 
(276 gr. KWh)

Classe D 
(nevera de fa 

20 anys)

400€ 2,5 kWh 164€ 2.040€ 2.518 kg

Classe A 
(nevera de fa 
uns 10 anys)

600€ 1 kWh 66€ 1.260€ 1.007 kg

Classe A+++ 
(nevera actual 
més eficient)

750€ 0,4 kWh 26€ 1.010€ 402 kg

1. Comparativa entre nevera ineficient (classe D) 
i nevera amb classificació més eficient (classe A+++)

Els més 
eficients

Consum 
moderat

Alt consum

A++< 30%

30 - 42%

42 - 55%

55 - 75%

75 - 90%

90 - 100%

100 - 110%

110 - 125%

> 125%

A+

A

B

C

D

E

F

G

Classe A



2. Càlcul del consum energètic de diferents bombetes

3. Comparativa de diferents tipus de bombetes

4. Estudi del consum “stand-by” de la unió europea

Tipus
d’i l · luminació

Potència
(W)

Temps d’ús
(Hores-dies/

any)

Energia 
(Wh/any)

Energia 
kWh/Any

Preu del 
kWh

Cost 
anual (€)

Incandescent 4h x 365 dies

Baix consum 4h x 365 dies

Bombeta de 
led

4h x 365 dies

Ull de bou 
halogen

4h x 365 dies

Ull de bou led 4h x 365 dies

Fluorescent 
convencional

4h x 365 dies

Tub de led 4h x 365 dies

Nombre
d’aparells per 

habitatge

Potència
(W en 
Stand 

By)

Temps d’ús
(Hores 
anuals)

Energia 
anual / 

habitatge 
(kWh)

Número
d’habitatges

 a la UE

Energia 
anual 

a la UE 
(GWh)

Emissions 
anuals de  

CO2 a la UE

Estalvi 
energètic

Estalvi 
econòmic

Incandescent/ 
Baix consum

Incandescent/Led

Durada de les bombetes:

Incandescent: ................................ hores.
Baix consum: ................................. hores.
Led: ................................................. hores.



RECURSOS:
 
Estalvieu aigua:

• No deixeu l’aixeta oberta mentre us renteu les mans, les dents, us ensaboneu, etc. 
• Arregleu les aixetes que degotin. Una gota cada segon suposa un consum mensual de 1.000 litres.
• Tingueu present que un bany consumeix 3 vegades més energia i entre 4 i 5 cops més aigua que una 
dutxa.
 
Estalvieu electricitat: 

• Aprofiteu sempre que sigui possible la llum natural. És millor per a la vista i, a més, és gratuïta!
• Feu servir els aparells de baix consum. Al mercat trobareu molts aparells que, tot i fer la mateixa feina, 
gasten molt menys. Trobareu bombetes que fan la mateixa llum però consumeixen un 80% menys.
• No feu servir la rentadora ni el rentavaixelles fins que no siguin ben plens, ja que consumeixen 
pràcticament la mateixa electricitat i aigua, tant si són plens com buits.
• Apagueu els aparells quan no els feu servir (llums, televisors, ordinadors, etc).
 
Estalvieu energia per a la climatització:

• A l’hivern, mantenir una temperatura de 19 - 20ºC és suficient per gaudir d’un confort adient. Pujar la 
temperatura un grau suposa un augment del consum d’un 8%.
Si teniu aire condicionat, amb una temperatura de 25ºC estareu força bé sense augmentar massa el 
consum.
 
Estalvieu residus:

• Recicleu tot el que pugueu. Per a aquest efecte teniu a la vostra disposició els contenidors de recollida 
selectiva on podreu dipositar el paper, el vidre, els envasos, la matèria orgànica; i els punts verds o 
deixalleries per a altres residus com fusta, metalls, electrodomèstics, piles, bateries, olis, fluorescents, 
etc.
 
Estalvieu energia en el transport:

• A l’hora de desplaçar-vos, feu servir els mitjans de transport menys contaminants, com anar a peu, en 
bicicleta o en transport públic.



L’eficiència energètica 
i L’energia soLar  
fotovoLtaica a casa
Taller per secundària - Annex 3

Nom: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



a - L’eficiència  energètica
 
Un aparell eficient és aquell que et dóna el mateix servei i gasta menys energia

Per tal de poder escollir aquests tipus d’aparells a l’hora de comprar-los, la Unió Europea va fer una 
llei en què obligava tots els fabricants a classificar els electrodomèstic amb  l’anomenada “etiqueta 
energètica”. Aquesta etiqueta classifica el consum elèctric i d’aigua (en el cas de les rentadores i 
rentavaixelles) mitjançant lletres que van de la “A+++” a la “G”. Així, sabrem que l’aparell de classe 
“A+++” és el més eficient i a mesura que ens acostem a la classe “G”, augmenta el consum.

1. càlcul del consum energètic de diferents bombetes

Els més 
eficients

Consum 
moderat

Alt consum

A++< 30%

30 - 42%

42 - 55%

55 - 75%

75 - 90%

90 - 100%

100 - 110%

110 - 125%

> 125%

A+

A

B

C

D

E

F

G

Classe A

Tipus
d’i l · luminació

Potència
(W)

Temps d’ús
(Hores-dies/

any)

Energia 
(Wh/any)

Energia 
kWh/Any

Preu del 
kWh

Cost 
anual (€)

Incandescent 4h x 365 dies

Baix consum 4h x 365 dies

Bombeta de 
led

4h x 365 dies



2. comparativa de diferents tipus de bombetes

Estalvi 
energètic

Estalvi 
econòmic

Incandescent/ 
Baix consum

Incandescent/Led

Potència pic 
produïda pel 
mòdul solar 

(W)
Orientació Sud i 

incl inació 0º

Orientació Sud i 
incl inació 20º

Orientació Sud i 
incl inació 45º

Durada de les bombetes:

Incandescent: ................................ hores.
Baix consum: ................................. hores.
Led: ................................................. hores.

B - L’energia soLar fotovoLtaica 
a casa
 
Una de les millors aplicacions de l’energia solar fotovoltaica és la producció d’una part de l’electricitat 
d’un habitatge. Aquest tipus d’instal·lació comportarà al llarg de la seva vida útil un gran estalvi 
d’emissions, d’energia comprada a la xarxa elèctrica i de diners.

Per a una casa amb un consum elèctric mitjà necessitarem una superfície d’entre 12 i 30 m2  (depenent 
de l’energia que es vulgui produir per a la casa) orientada aproximadament al sud i lliure d’ombres la 
major part del dia.

1. Mesures i càlculs de la nostra instal·lació solar



2. càlcul de l’energia produïda per la instal·lació i de la seva 
rendibilitat econòmica

càlcul de l’energia produïda per la instal·lació solar:

Per calcular l’energia produïda per la instal·lació durant un any hem d’aplicar la fórmula següent:

On: “E” és l’energia mesurada en quilovats hora (kWh), “P” és la potència mesurada en quilovats (kW), 
“t” és el temps mesurat en hores solar pic (hsp) i “ ” és el rendiment total de la instal·lació mesurada en 
tant per 1.

E = .........KW ·  ...........h · .......             ENERGIA = ......... kWh/any

càlcul de la rendibilitat econòmica de la instal·lació solar:

El cost mitjà d’una instal·lació fotovoltaica per a una casa és d’uns ................... euros el kWp de potència 
instal·lat. El preu del kWh que comprem a les companyies elèctriques és d’uns …....….€

Si tota l’electricitat produïda per la instal·lació fos consumida per la casa (cosa que no és gaire realista), 
seria energia que ens estalviaríem de comprar a l’empresa elèctrica.

Calculeu quin cost ha tingut la instal·lació, quin serà l’estalvi econòmic i amb quants anys s’amortitzarà:
 
Cost de la instal·lació: ............................     
Estalvi econòmic: ....................................
Període d’amortització: ..........................

3. càlcul d’estalvi de contaminants de la instal·lació

Sabent que al “mix” espanyol de generació d’electricitat es generen uns ........... Kg de CO2  per cada 
kWh produït:

Calcular quants kgr. de CO2  evitarà la instal·lació solar fotovoltaica anualment: ……………….



recUrsos:
 
estalvieu aigua:

• No deixeu l’aixeta oberta mentre us renteu les mans, les dents, us ensaboneu, etc. 
• Arregleu les aixetes que degotin. Una gota cada segon suposa un consum mensual de 1.000 litres.
• Tingueu present que un bany consumeix 3 vegades més energia i entre 4 i 5 cops més aigua que una 
dutxa.
 
estalvieu electricitat: 

• Aprofiteu sempre que sigui possible la llum natural. És millor per a la vista i, a més, és gratuïta!
• Feu servir els aparells de baix consum. Al mercat trobareu molts aparells que, tot i fer la mateixa feina, 
gasten molt menys. Trobareu bombetes que fan la mateixa llum però consumeixen un 80% menys.
• No feu servir la rentadora ni el rentavaixelles fins que no siguin ben plens, ja que consumeixen 
pràcticament la mateixa electricitat i aigua, tant si són plens com buits.
• Apagueu els aparells quan no els feu servir (llums, televisors, ordinadors, etc).
 
estalvieu energia per a la climatització:

• A l’hivern, mantenir una temperatura de 19 - 20ºC és suficient per gaudir d’un confort adient. Pujar la 
temperatura un grau suposa un augment del consum d’un 8%.
• Si teniu aire condicionat, amb una temperatura de 25ºC estareu força bé sense augmentar massa el 
consum.
 
estalvieu residus:

• Recicleu tot el que pugueu. Per a aquest efecte teniu a la vostra disposició els contenidors de recollida 
selectiva on podreu dipositar el paper, el vidre, els envasos, la matèria orgànica; i els punts verds o 
deixalleries per a altres residus com fusta, metalls, electrodomèstics, piles, bateries, olis, fluorescents, 
etc.
 
estalvieu energia en el transport:

• A l’hora de desplaçar-vos, feu servir els mitjans de transport menys contaminants, com anar a peu, en 
bicicleta o en transport públic.



Manual coMptador 
elèctric
Annex 4



INSTANT SAVINGS

The energy monitoring socket uses real time 
data to help you become more aware of how 
much electricity an appliance is using.  With this 
knowledge you can make more informed choices 
about what, when and how to use the appliance 
according to your energy saving objectives 

HOW IT WORKS

The energy monitoring socket is a simple 
plug-in device that sits between the appliance 
and the wall socket.  When you plug in an 
appliance, the efergy energy monitoring socket 
displays the consumption of that appliance in 
watts and the cost per year. You can also view the 
cost accumulated so far and the cost per day by 
pressing the cost button.

DIFFERENT MODES

The energy monitoring socket is flexible in the 
way you can view data.  Press the cost button to 
switch between cost settings, the  energy button 
to switch between energy settings, and you can 
change the time setting by pressing the up 
button (see the set-up instructions left).

CUMULATIVE DATA

The energy monitoring socket adds up your 
energy data cumulatively so that you can see how 
much energy you’ve used since the appliance 
was switched on. Also you can check how long 
the appliance has been running for by pressing 
the up and down buttons.

Press and hold the cost button to enter set-up

You will then see the currency symbol flashing

Use up & down buttons to choose your currency. Press cost

Use up & down buttons to choose TARIFF 1. Press cost

Use up and down buttons to set the tariff cost

Press the cost button to move on to the next digit

Repeat the process until you have entered each digit

Press cost once more to exit

SINGLE TARIFF SET-UP

•

•

•

•

•

•

•

•

Enter set-up as descibed above, but select DUAL TARIFF

Use the up and down buttons to set tariff 1 start time 

Press the cost button to move on to the next digit

Repeat the process to set tariff 2 start time. Press cost

Again, use the same process to set tariff 1 & tariff 2 cost

Press cost to exit after setting cost details for both tariffs

Plug in the EMS product to start saving money and energy now

DUAL TARIFF SET-UP

•

•

•

•

•

•

•

TIME SET-UP

Press and hold up to enter set-up. Press energy to begin 

Use up and down to set each digit. Press energy to confirm

Press cost to exit

•

•

• www.efergy.com MANUAL DE INSTRUCCIONES

AHORRA

MIDEREDUCE



INFORMACIÓN TÉCNICA
Tensión operativa     220 - 240

Corriente operative    16A máx

Tensión de    150V - 276V

funcionamiento 

Precisión        +/ - 2%

DISPLAY RANGE
Tiempo    0s - 9.999 días

Potencia   0W - 9999W

Energía   0 - 9999kWh

Tensión   0 - 9999V

Corriente   0.000 - 16.00A

Frecuencia   0.000 - 9999Hz

Precio   00.00 - 99.99€

TECHNICAL INFORMATION
Operating Voltage 230V

Operating Current 16A max.

Working Voltage 150V - 276V

Accuracy   +/ - 2%

DISPLAY RANGE
Time  0s - 9999 days

Power  0W - 9999W

Energy  0 - 9999kWh

Voltage  0 - 9999V

Current  0.000 - 16.00A

Frequency  0.000 - 9999Hz

Price  00.00 - 99.99€

AHORROS INSTANTÁNEOS

El energy monitoring socket utiliza información en 
tiempo real para ayudarte a ser más consciente de 
la cantidad de electricidad que consume un aparato 
para funcionar. Con esta información puedes tomar 
decisiones más acertadas sobre cómo u  cuándo 
usar el aparato para que puedas ahorrar energía

CÓMO FUNCIONA 

El energy monitoring socket es sencillo dispositivo 
que se coloca entre tus aparatos eléctricos y la 
toma de corriente. Cuando se enchufa un aparato 
eléctrico,  el energy monitoring socket  de efergy 
muestra el consumo en kWh de ese aparato así 
como su coste anual. Entre sus funciones se 
incluye la posibilidad de ver el coste económico 
acumulado hasta la fecha y el coste por día.

MODOS

El energy monitoring socket es flexible en el modo 
de mostrarte los datos. Pulsa el botón de coste para 
cambiar la configuración de coste y el botón de 
energía para cambiar la  configuración  de energía. 
Puedes cambiar la configuración de la hora 
pulsando el botón arriba (lee las instrucciones de 
configuración de la izquierda).

DATOS ACUMULADOS

El energy monitoring socket suma los datos de la 
energía acumulada para que puedas ver la cantidad 
de energía que has utilizado desde el momento en 
que encendiste el dispositivo. También puedes 
comprobar el tiempo total que el aparato ha estado 
funcionando pulsando los botones arriba y abajo.

Mantén pulsado el botón de coste para entrar en la configuración, 
a continuación, verás parpadear el símbolo de moneda. 

Usa los botones arriba y abajo para cambiar de moneda.

Pulsa   el botón de coste  y usa los botones arriba y abajo para 
seleccionar la tarifa 1. 

Pulsa   el botón de coste  y usa los botones arriba y abajo para 
establecer el coste de la tarifa. 

Pulse el botón de coste para pasar al siguiente dígito, repite el 
proceso hasta que hayas introducido cada dígito.

Pulsa el coste una vez más para salir.

CONFIGURACIÓN DE TARIFA ÚNICA

•

•

•

•

•

•

Accede a la configuracion tal y como se ha descrito anteriormente 
pero esta vez seleccionando DUAL TARIFF. 

Utiliza los botones arriba y abajo para establecer la hora de inicio 
de la tarifa 1.

Pulsa el botón de coste para pasar al siguiente dígito. 

Repite el proceso para establecer la hora de inicio de la tarifa 2. 

Presiona  el botón de coste una vez más, y sigue el mismo 
procedimiento para establecer el coste de la tarifa 1 y tarifa 2.

Presiona  el botón de coste para salir una vez ajustados los 
detalles de costes para ambas tarifas. 

Enchufa el producto para comenzar a ahorrar dinero y energía al 
instante.

CONFIGURACIÓN DE TARIFA DUAL
•

•

•

•

•

•

•

TIME SET-UP
Mantén pulsado el botón de arriba para entrar en el menú de 
configuración. Pulsa energy para comenzar. 

Utiliza los botones arriba y abajo para ajustar cada dígito. 

Pulsa energy para confirmar. Pulsa  el botón coste para salir.

•

•

• www.efergy.com



Aquests mesuradors ens donen molta 
informació sobre dades elèctriques 
(voltatge, ampers, watts, kWh, etc.). 

En el nostre taller sobre l’energia solar 
fotovoltaica ens centrarem en els dos que 
ens interessen:

En mode potència instantània (W) En mode energia (kWh)

INSTRUCCIONS 
DE LA CAIXA DE 
MESURADORS 
ELÈCTRICS
Annex 5

1. La potència instantània que ens donen les plaques solars, que injectem o comprem de la xarxa 
elèctrica, o la que consumeixen els aparells. Aquesta potència està mesurada en watts (W)

2. L’energia que ha produït el mòdul solar, que hem gastat amb les bombetes i la que hem injectat o 
comprat de la xarxa elèctrica. Aquesta energia està mesurada en kWh.

Aquestes dues dades les trobem a la part inferior del mesurador en color verd:



Passes a seguir:

1. Primer de tot hem de fer un “reset” (posar a zero els mesuradors). Premerem, durant 3 o 4 segons, el 
botó que hi ha a la part de baix esquerra del mesurador que hi diu “SAMCK”.

2. Normalment, quan endollem els mesuradors a la corrent, per defecte, surt en mode energia “kWh”

Si volem saber la potència instantània que ens dona la placa solar o la que consumeixen les bombetes, 
premerem el botó “SAMCK” perquè salti a mode potència (W)

3. Quan vulguem saber l’energia total produïda pel mòdul solar, la consumida per les bombetes o la 
injectada (o consumida) a la xarxa elèctrica tornarem a prémer el botó ”SAMCK” per poder visualitzar-la.

Botó “SAMCK”

En mode potència 
instantània (W)

En mode energia (kWh)
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