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1. Erronka 

Nola optimiza daiteke Euskadiko Teknologia Parkeen Sareak kudeatutako azpiegituren 
energia-kontsumoa? 

2. Azpierronkak 

• Nola optimiza daiteke ETPSaren azpiegituren energia-arloko datuen bilketa, tratamendua 
eta ustiaketa? 

• Nola eman ahal zaie adimena energia-kontsumoari buruzko datuei haietan eragiteko eta 
instalazioen erantzunaren automatizazioa lortzeko? 

• Nola zentraliza daiteke sortutako informazioa eta nola atera daiteke balioa 
energia-kudeaketa efizienteagoa egiteko? 

• Nola planifika daiteke modu automatizatuan energia-arloko esku-hartzea ETPSaren 
azpiegituretan? 

• Nola egin daiteke ETPSak sortutako ingurumen-eraginaren eta karbono-aztarnaren 
neurketa automatizatua? 

3. Balizko konponbide aplikagarriak 

• Instalazioen kontrol adimendunerako plataforma, egungo BMS delakoarekin 
elkarreragingarria eta zenbait iturritako (barnekoak eta kanpokoak) informazioa 
integratzeko gaitasunarekin. 

• BMS konponbideak integratzeko tresnak teknologia berriekin, adibidez Big Data, 
ikaskuntza automatikoa edo adimen artifiziala, azpiegituren autokudeaketan oinarrituta. 

4. Testuingurua 

Euskadiko Teknologia Parkeen Sarearen (ETPS) 2024ko Plan Estrategikoak jasangarritasuna 
finkatzen du funtsezko balio gisa, eta lehentasunezko helburuak dira energia-trantsizioa eta 
instalazioen klima-neutraltasuna. Halaber, aurreikusi da 17 milioi euro inbertitzea trantsizio 
horretan, 2035ean energia-autosufizientzia lortzeko. Aintzat hartuta kontsumoak murrizteko 
lan garrantzitsua egin dela, orain helburua da azpiegiturak optimizatzea. 

Testuinguru horretan, Parkeek aurrera egin dute eraikinen energia-informazioa monitorizatu 
eta biltzeko prozesuan, BMS sistemen bidez (Building Management Systems): sistema horiek, 
halaber, aukera ematen dute eraikinak automatizatu eta modu zentralizatuan kontrolatzeko. 
ETPSak kudeatutako eraikin bakoitzak bere automata propioak ditu, eta guztiak konektatuta 
daude kudeaketa-sistema zentral batera. 
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Halaber, gaur egun gainerako instalazioak monitorizatzeko gainerako eta/edo beharrezko 
sentsorika identifikatzen ari dira, azpiegituren ikuspegi integrala lortzeko energia-mailan. 

ETPSaren hurrengo urratsa da “eraikin adimendunen” kontzeptua lantzea, eta gai izatea BMS 
tresnan eskuragarri dagoen informazioa kanpoko aldagaiekin lotzeko (adibidez, klima edo 
hezetasun-sentsoreak), azpiegituren energia-kontsumoa optimizatzeko erabakiak hartu ahal 
izateko. Gainera, azpiegituren beharrak hautemateko prozesua automatizatu nahi da, 
energia-optimizazioaren arloan, gizakien interakzioa murrizteko erabakiak hartzean eta 
erantzuteko denborak murrizteko. 

Azkenik, asmoa da azpiegituren kudeaketa-sistema adimenduna instalatzeak ETPSan bertan 
instalatutako energia berriztagarrien erabilera hobetzea, plaka fotovoltaikoen ekarpena 
hobetuz eta gas naturalaren eta elektrizitatearen beharra hobetuz, parkeek sortutako 
karbono-aztarna modu automatizatuan neurtuz eta optimizatuz. 

5. Helburuak 

• Energia-kontsumoak ikusi eta monitorizatzea. 
• Energia-kontsumoak optimizatzea, adimena emanez sortutako datuei. 
• Automatikoki hautematea intzidentziak, eta automatikoki programatzea ekintzak, bai 

prebentziokoak eta bai zuzentzaileak. 
• Intzidentziei erantzuteko denborak murriztea. 
• Azpiegituren erabiltzaileen erosotasuna eta segurtasuna handitzea. 
• Sorkuntza propioko berriztagarriak indartzea energia-nahasketan. 
• Eraikinen erabilerarekin lotutako karbono-aztarna kalkulatzea. 


