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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



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%!



Com funciona la bateria inteláligent de Sonnen ?
Qu  Žs lÕautoconsum? ƒs legal

Com funciona la bateria intel·ligent de Sonnen?
Què és l’autoconsum? És legal?



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 33.000,00 €  

kWh 
Emmagatze
mats 

320.000,00 
kWh 

€ / kWh 0,1031 € / 
kWh 

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

31.500,00

0984
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* WeBatt es l'Unic Gold Partner Sonnen de l'estat Espanyol*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 ?



WeBatt, empresa que aposta per la LOCOMOTORA ENERGÈTICA de la Garrotxa



INS La Garrotxa 

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

Projectes de la LOCOMOTORA ENERGÈTICA de la Garrotxa!



Per què Webatt?

 Pacte nacional per la transició energètica, objectiu 100% renovable 

2050

 Reducció emissions, canvi climàtic

 Independència energètica

 Tecnologia disponible i amb retorn econòmic

 Locomotora Energètica i Garrotxa Energia Km0 (Col·laboració amb 

ICAEN

 

 Volem ser impulsors del canvi des del principi 



www.globe.sonnenbatterie.de		
	

Camí d’Ítaca de Wattia que segur que farem realitat amb Webatt: 
poder tenir un EspaiZero a cada casa!
 



Gràcies per la vostra atenció

Thank you for your attention
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