
webatt.energy 

WeBatt accelera la revolució energètica! 
Quan les elèctriques tradicionals aposten per la 

generació distribuïda. 



TRANSFORMACIÓ DIGITAL? TRANSFORMACIÓ ENERGÈTICA? 
REVOLUCIÓ ENERGÈTICA! 
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Wattia és una enginyeria especialitzada en el “control del control” 



EspaiZero: un laboratori ideal per assolir un know-how pioner a nivell Europeu 



Passió per la innovació energètica 

SGEI: Software de Gestió Energètica Integral 



Diagrama de funcionament d’EspaiZero 

SGEI: Software de Gestió Energètica Integral Predictiu 



sonnenBatterie: Tot en un! 

We say that a house without PV or Storage has 100% costs of energy 
With PV he reduces them by around 20-25%. Which is good 

With PV and Storage we reduces them by 65-80%! 
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33.000,00 

,1031 

Dels 20 sistemes d’eficiència energètica experimentats a EspaiZero, a WeBatt 
 ens centrarem en explotar l’acumulació elèctrica 

Plom 

Capacitat 120 kWh 

Profunditat  
descàrrega 50,00% 

# Cicles 3.000,00 

Cost 22.000,00 € 

kWh  
Emmagatze  
mats 

180.000,00 
kWh 

€ / kWh 0,1222 € / 
kWh 

LiFePo 

Capacitat 32 kWh 

Profunditat  
descàrrega 100,00% 

# Cicles 10.000,00 

Cost 

kWh  
Emmagatze  
mats 

320.000,00 
kWh 

€ / kWh 0,0948 € / 
kWh 

31.500,00€ 
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* WeBatt es l'Unic Gold Partner Sonnen de l'estat Espanyo *WeBatt és l’únic Sonnen Gold Partner de l’estat espanyol 



Barri de la Garrotxa 

Barri de Califòrnia 

Quin és l’objectiu de WeBatt ? 



California Independent System Operator 

Més enllà de l’estalvi energètic a casa nostra, quin altre objectiu persegueix 
WeBatt ? 



Partner Program 
¿Ets instal·lador fotovoltaic i ofereixes 

solucions de calitat als teus clients? 

Transformat en partner oficial 

de sonnenBatterie 

El líder mundial en sistemes 
d’acumulació intel·ligents per  
autoconsum solar residencial. 



LOCOMOTORA ENERGÈTICA de la Garrotxa 
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INS La Garrotxa 

EspaiZero d’Olot La Xarxa Espavilada d’Olot 
LC Paper Zero CO2 

Projectes de la LOCOMOTORA ENERGÈTICA  
de la Garrotxa! 
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Projectes de la LOCOMOTORA ENERGÈTICA  de la Garrotxa! 

Transferint pedagogia!! 





sonnenCommunity 
Camí d’Ítaca de Wattia que segur que farem realitat amb   

Webatt: poder tenir un EspaiZero a cada casa! 

 
Avui al món hi ha 6  
communities en marxa a  
Alemanya, Itàlia, Àustria,  
Estats Units, Suïssa i  
Austràlia. En total de 
100.000 persones  
compartint energia 
 
www.globe.sonnenbatterie.de 

 

http://www.globe.sonnenbatterie.de/
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Gràcies per la vostra atenció 


