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I+D+I DIGITALITZACIÓ

Visualitzador de mapes i integració de dades de les 
inspeccions UAVS amb la mateixa infraestructura GIS de 
client per a l'explotació de SMARTGRID.

Gestió de la informació i explotació en SMARTGRIDS/ Manteniment.

Georreferenciació dels actius a inspeccionar.
Control total i georreferenciat de les dades obtingudes amb els RPAS, 
dades integrades amb l'estructura de dades dels actius del client.

Captura de dades amb RPAS (RBG/termogràfiques).
Captura de dades RGB / IR georreferenciats amb informes de 
defectología dels actius a temps real en plataformes de mapes basats 
en cloud, amb alarmes immediats de fallades crítiques en temps real 
d'inspecció.

Visualitzador de mapes online a temps real de les inspeccions amb 
RPAS.
Plataforma de mapatge online tipus “responsive” en cloud per a gestionar 
a temps real l'avanç, i estat dels actius de les inspeccions amb UAVS per 
part del Dpto. de manteniment del client.

El desenvolupament i la interacció de les tecnologies aplicades per 
CEGADRONE en CEGAELECTRIC i ELECTRICGREEN, compleixen els 
estàndards de l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible.

AGENDA 2030



CEGAELECTRIC,permet a les empreses de transport, distribució i generació 
d'energia elèctrica, evolucionar des del model tradicional de manteniment a un 
manteniment predictiu en l'explotació de SMARTGRIDS, basat en la condició 
real i tangible dels seus actius,  en el risc global de la xarxa, assegurant el 
manteniment òptim de cadascun d'ells, a nivell individual, incloent en el seu 
cas, les correccions necessàries associades als sistemes associats de la xarxa.

La captura de dades RGB / IR georreferenciats amb informes de defectología 
i vegetació dels actius i obertures a temps real en plataformes de mapes 
basats en cloud, amb avisos immediats de fallades crítiques i vegetació amb 
risc, en temps real d'inspecció. En les línies de transport i distribució d'energia 
elèctrica, es respectaran les especificacions de la reglamentació electrotècnica 
sobre distància mínima entre els conductors, els arbres i una altra vegetació.
 
La funcionalitat ELECTRICGREEN es una eina eficaç i assequible, per a la 
gestió de la vegetació de l'entorn de les línies: desenvolupada per a la gestió 
i explotació d'actius en l'àmbit de la distribució i transport d'energia.

• ✓Identificació per tipus de risc, controlant , no sols la capacitat de creixement 
i la invasió dins de l'àrea de servitud, si no , també el control de les operacions 
de desbrossament, realitzades o pendents d'executar. 

• ✓ Detecció d'espècies i arbres amb risc dins o prop d'aquest àrea de 
servitud, tot dins del robust sistema, dins de l'APP. de CEGAELECTRIC. ✓

• ✓La seua senzillesa operativa i visual, no genera costos addicionals 
d'estructura en la gestió d'actius.

La solució integral
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CEGAELECTRIC es presenta com la resposta, al repte de mantindre i renovar actius dins de la 
distribució, transport i  generació, com a sectors clau dins de la transició energètica i l'agenda 
2030, amb marcs reguladors complexos, dins d'un procés de modernització i digitalització de 
les xarxes i actius, com la Circular 6/2019.

Ofereix a les empreses que gestionen els actius tècnics, el control de l'estat del 100% de les 
seues infraestructures i els seus elements, per a convertir-los en coneixement real, traçable 
i tangible. Només CEGAELECTRIC cobreix el 100% de la inspecció de l´actiu, permetent 
enfocar esforços i recursos en els actius crítics o danyats.

CEGAELECTRIC, la solució més completa del mercat per a la 

digitalització i la gestió d'actius SMARTGRID.

Web : https://cegaelectric.es

01.
Interface bidireccional, Operador/Gestor

Actiu

Sensorització

Client
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Ofereix a les empreses el control de les seues dades convertides en coneixement útil. Aquesta 
solució, és la d'enfocar esforços i estalviar recursos d'estructura, enfocant en els actius crítics. 

La missió , és conéixer en tot moment l'estat i el seu risc associat.

 

Visió primària: CEGAELECTRIC, Un joc de colors
L'únic: El 100%  de l'actiu cobert. 

IR/RGB/IA/UAV/GIS/PDF/HD

02.
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03.
Permet conéixer l'estat actual de cadascun dels actius de la Xarxa i estimar la condició futura, gràcies 
a traçabilitat per imatge, risc i probabilitat de fallada i la possible capacitat de reemplaçament. A 
partir d'aquesta anàlisi dels informes i la traçabilitat dels actius, el gestor decidirà les necessitats de 
manteniment i renovació necessàries, basant-se en les necessitats retributives i tècniques, per a assegurar 
el manteniment òptim de cada actiu a nivell individual i incloent, en el seu cas,les afeccions dels actius 
associats.

Actius Tècnics. Gestió+Digitalització

Els resultats d'aquesta gestió de la vegetació i d'actius, donen com a resultat una planificació global de 
l'activitat a mitjà i llarg termini, incloent els plans d'inversió a tres anys. (treballs, projectes de renovació i 
desconnexions o descàrrecs).
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Ens hem adaptat al nou marc retributiu i tecnològic per a satisfer les 
necessitats tècniques en operació i manteniment preventiu, digitalització 
de xarxa, realitzant inspeccions exhaustives amb UAVS en distribució, 
transport, subestacions i elements tècnics de distribució, ajustant-nos a 
les necessitats de cada operador.

• Inspeccions exhaustives en infraestructura de transport i 
distribució.
• Inspecció en subestacions i altres elements tècnics de distribució.
• Accés a equips en terrenys difícils.
• Suport legal i peritatge front desastres naturals o incendis.
• Suport directe per a la gestió de vegetació en el sector energètic.
• Inspecció NACE II (corrosió).
• Serveis de Consultoria de la corrosió i l'estat dels recobriments. 
Som Partner de Optimiza.

Última Tecnologia:   Aplicacions amb UAVS

04.
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L'aplicació de la inspecció dels sistemes de distribució 
elèctrica ajudarà a detectar de forma anticipada 
possibles avaries en aquests, disminuint d'aquesta forma 
la probabilitat de fallada de la instal·lació en el futur. 
Vídeo i fotografia i inclusió en els informes, en els quals es 
revisen els diferents aspectes relacionats amb la inspecció 
termogràfica de les línies i instal·lacions de distribució 
elèctrica.

• L´increment de resistència en punts de connexió. 
increment de la resistència de contacte dóna lloc a un 
increment de la potència dissipada en aquest contacte, 
la qual cosa es tradueix, en condicions normals, en un 
increment de la seua temperatura donant lloc a un “punt 
calent”.
• Fallades en els sistemes de refrigeració. La calor 
que es genera, per exemple en els transformadors de 
potència
• Corrents de fugida en sistemes aïlladors. La 
reducció de la resistència d'aïllament degut a brutícia o 
contaminants pot donar lloc a l'aparició de corrents de 
fugida i arcs que donen lloc al calfament dels equips i per 
tant a la seua deterioració.

CEGAELECTRIC/ IR Alta resolució 

Actius i Obertures Inclòs:  Termografia aplicada
a la distribució.

05.
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06.
Un preu Imbatible per a la gestió del risc en la detecció de vegetació. Reconeixement per 
imatge, sense l'ús de tecnologia LIDAR.

Un recurs eficient amb geolocalizado del risc i elements vegetals, Avifauna i senyalització en 
les àrees de servitud, control de desbrossament i traçabilitat jurídica contra incendis.

Generació d'informes per IA, amb ponderació dins de les àrees de risc.

IA + Obertures:  L'eficiència econòmica
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07.

Únic en la seua categoria 
Solament CEGADRONE cobreix el 100% de la inspecció , 
en informes adaptats a les necessitats del client,  el nostre nivell de definició compleix amb els 
estàndards de les companyies més exigents.

L'Informe: Exhaustiu i Únic
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08.
Les línies elèctriques abasten grans distància dins d'orografies diferenciades. Presenten 
desafiaments de manteniment únics per dispersió geogràfica, així com a la seua gran altura. 
Tradicionalment inspeccionats per mètodes basats en helicòpters, poden inspeccionar-se 
i contribuir en la digitalització de les SMARTGRIDS, de manera més fàcil i eficient utilitzant 
l'última tecnologia UAV, unida a CEGAELECTRIC i a ELECTRICGREEN.

El DJI Matrice 300RTK és el Partner perfecte, la plataforma de UAV comercial més recent 
amb el més alt rendiment i fiabilitat per a aquesta mena d'inspeccions. Tecnologia adequada i 
personal qualificat.

Tecnologia UAV : CEGAELECTRIC, La Inspecció Qualificada, La 

Inspecció Intel·ligent



la imatge senzilla amb la traçabilitat d'actius i explotació de SMARTGRID.

A CEGAELECTRIC, El Punt d'Inflexió: Sistema d'explotació de xarxa 

de distribució per actiu en temps real via web App. 

THE SMARTGRID

09.

Declarable Grave Declarable Leve Declarable Evolucionable Con Defectos Sin InspeccionarSin Defectos
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10.
Aplicació Servei explotació de Xarxa CEGAELECTRIC”, Generada per a complir amb la 
Circular 6/2019, Inversió per Digitalització tipus 2, i el CINI I2361110 / IBO: Aplicacions 
Informàtiques .
ROMLAE CECOS: C202, C203, C311 i C321
Augment del CONGES.

La Retribució:

Digitalització Tipus 2 + IBO/ROMLAE + CONGES
CONGES, La necessitat de mantindre la despesa en Manteniment.

24 25



Aquest document és propietat de CEGADRONE, no podent ser usat amb 

finalitats diferents d'aquells per als quals ha sigut entregat, ni reproduït, 

totalment o parcialment, ni transmés o comunicat a cap persona sense 

autorització del propietari / Madrid 01/Febrer /2020

.

0034 910 225 354
https://cegadrone.es
info@cegadrone.es
C/ Principe,6/Fuentepelayo
40260 Segovia

C
E

G
A

E
LE

C
T

R
IC


