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• Digitalització i implantació de sensors als espais arquitectònics sanitaris

Elisabet Izquierdo
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Som una organització integral de

serveis que conformen un gran

Parc de Salut en el litoral de

Barcelona, en el qual es concentra

un dels pols més dinàmics de

coneixement assistencial, docent i

d’investigació de la ciutat.

L’element característic i al mateix

temps diferenciador a altres institucions

sanitàries del nostre entorn, és la

diversitat de la nostra cartera de

serveis assistencials que reuneix tots

els nivells d’atenció sanitària: l’atenció

als malalts aguts, la sociosanitària i la

salut mental.

La pluralitat de fórmules de gestió i el

desenvolupament d’aliances tecno-

lògiques i estratègiques amb altres

centres de la ciutat i de Catalunya,

ens atorguen un paper destacat en el

foment de polítiques empresarials

emprenedores del sector sanitari.

Parc de Salut MAR Barcelona



155.072
primeres visites

509.840
visites successives

6,35
estada mitjana

4.232
professionals

1.140
llits (461 d’aguts)

346M€

despesa

4,18M€

inversions

41.793
altes

17.682
intervencions

142.646
urgèncias ateses

Més de 4.000 professionals, 2.690 estudiants,  
748 articles publicats amb factor d’impacte



El Pla d’ampliació de l’Hospital del Mar

L’Hospital del Mar està des-

plegant des de fa 12 anys un pla

d’ampliació i modernització per

adaptar-se a les necessitats tant

dels pacients com dels

professionals i del sistema de

salut.

Aquest pla d’ampliació s’està

desenvolupant en tres fases. En

l’actualitat s’està finalitzant el

projecte executiu de la segona

fase.

Las fases no representen úni-

cament un desenvolupament

arquitectònic, sinó que permeten

revisar i actualitzar els pro-

cessos, actualitzar la tecnologia,

adaptarse a la demanda tenint en

compte als ciutadans i grups

d’interès i millorar la proposta

de valor.



Construcció d’edifici sostenible,  

connectat, intel·ligent i resilient.

Infraestructures i equipament que

donin resposta a la situació canviant

de manera personalitzada i eficient.

Digitalizació dels processos

d’atenció amb utilització de les

dades per a una atenció

personalitzada en temps real.

L’objectiu global és l’ampliació de l’hospital de manera que

permeti una atenció personalitzada i sostenible.

Per a aconseguir-ho establim els següents objectius:





Aquest projecte el que fa és integrar en un model BIM (Building Information Modeling) la informació enviada en
temps real per tota una sèrie de sensors ubicats a diferents zones de l'edifici (sales d'espera, quiròfans, sales de
tractaments...), i el que es busca és proporcionar una eina de monitorització de salut ambiental per a l'Hospital del
Mar, capaç de gestionar i aportar beneficis tant per millorar l'eficiència energètica, com per controlar la qualitat de
l'aire interior, temperatura , condicions ambientals i també analitzar i gestionar el flux de pacients.

Tot plegat redundarà també en oferir unes millors condicions de confort i seguretat per a pacients i professionals.

La combinació de les dades dinàmiques aportades per sensors i les dades estàtiques contingudes a BIM aporta una
nova capacitat d'anàlisi. Per exemple, les dades de temperatura, humitat i radiació solar poden aportar algunes
pistes sobre les condicions que faciliten la proliferació de certs bacteris a una habitació. A més, en afegir les
característiques dels materials, acabats, mobiliari i equip que conformen aquest espai, tenim un mapa complet de
tots els factors que afecten aquesta proliferació, aquest és precisament l'enfocament des del qual es planteja aquest
projecte.

Projecte desenvolupat per PINEARQ amb suport del  Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) i amb  la col·laboració del PSMar





Hospital del Mar. Edifici B1 : 
Inauguració Maig 2017



D.  DISPOSITIVOS

NuWave LumAir LU45

Airborne Pathogen Detection System

Comunicación: ZigBee 2.4GHz via Ethernet 

Gateway

Alimentación 100-240V

NuWave CaDI

CO2 sensor 0-5000ppm / 0.04 to 2% Volume CO2

Comunicación: WIFI

Alimentación 100-240V

NuWave Cair

Airborne Pathogen Detection System

Comunicación: WIFI

Alimentación 100-240V

Hukseflux SR05-D1A3 Piranómetro digital 2ª Clase

Comunicación: Modbus RS-485 

Alimentación: Sensor pasivo (no requiere alimentación)

Circutor  Analizador de red

CVM-C10-MC-485-ICT2

Comunicación y Alimentación: conexión directa a 

circuito en tablero eléctrico

MEDICIÓN DE BACTERIAS EN AIRE CO2 / TEMPERATURA / HUMEDAD VOC / TEMPERATURA / HUMEDAD RADIACIÓN SOLAR CONSUMO ELÉCTRICO

cair - Smart Air Quality Sensor

Typical Applications

cair features

SENSORS

Overview

NuWave Sensor Technology Ltd

Technology for energy ef ciency

CVM-C10
Compact & versatile 
Power Analyzer

The new generation of CVM

Measurement and Control

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/ n 

08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain  

Tel. (+34) 93 745 29 00  

central@circutor.com

www.circutor.com

Designed by Communication Dept. - CIRCUTOR, SA. Code: C2M5E3-01

Technical features
Power Supply                                          85...265 Vac / 95...300 Vdc

Measurement Votage 300 Vac ph-n / 520 Vac ph-ph 50...60 Hz

Current ITF ... /5 A and /1 A

MC ... /250 mA

Sampling rate 64 Samples/cycle

Accuracy V, I, Power 0,5% (without CT)

Energy 1% (without CT)

Energy measure Full scale per phase 1000 MWh

Full scale total 10000 MWh

Communications Protocol RS-485 Modbus/RTU

(A(+) & B(-))

Speed (bauds) 9600, 19200, 38400

Bit, parity, stop 8, n, 1 Conf gurable

Outputs 2 built-in digital outputs S0 interface

Conf gurable to 1000 impulses 

by kWh, kVarh, etc.

2 NPN Transistors

(24 Vdc max, 50 mA,

5 imp/s, Max Ton/Toff configurable)

2 built-in relay outputs Max / Min / NO/NC /

Hysteresis / Latch 250 Vac, 6 A

Inputs 2 built-in digital inputs Tariff selection or

external alarms

NPN, optoinsulated

Security Protection Degree Frontal Protection IP 65

Class III category / EN 61010  

Double-insulated electric shock protection class II

Standards IEC 61000, IEC 61000-4-3, IEC 610004-11,

IEC 61000-4-4, IEC 610004-5, Measure 

according to MID, according to UL

Type Code

Current 

measurement 

channels

Current 

input

CVM-C10-ITF-485-ICT2 M55911 3 /5 or /1 A

CVM-C10-MC-485-ICT2 M55921 3 /250 mA

CVM-C10-ITF-IN-485-IC2 M55942 4 /5 or /1 A

References

Sensors: estan evolucionant ràpidament cap a tecnologies sense fil cada cop més autònomes. Avui dia, les xarxes
de sensors sense fil són capaces d'autoconfigurar-se i connectar-se en xarxa, cosa que les converteix en una solució
atractiva per a aplicacions de FM.

Aquesta evolució tecnològica, Internet of Things (IoT), és un dels pilars de l'actual revolució digital i ja s'utilitza
àmpliament per a diversos propòsits, inclosos el monitoratge ambiental, l'administració i el manteniment de les
instal·lacions, la seguretat de l'edifici i diverses altres aplicacions. En aquest projecte s'han escollit sensors WiFi
també per la seva facilitat de reubicació/mobilitat en base a diferents necessitats de l'Edifici.



Els camps de monitorització que formen part del projecte es resumeixen en:

Monitorització de l’exercici energètic: Es visualitzaran, en gràfics i model virtual, les dades
de temperatura, humitat i radiació solar en espais interiors de l'hospital i el consum elèctric
del sistema de climatització. La informació estarà disponible tant en temps real com en
històric, cosa que permetrà analitzar la correlació entre ambient i consum al llarg de l'any.
Es monitoritza: l'àrea de despatxos mèdics, la zona de preparació de quiròfans i l'àrea
oncològica d'HD. Espais seleccionats per la seva posició respecte a la façana i per les seves
condicions (clima/ocupació).

Mesurament de la qualitat de l'aire interior: Es monitoritzaran els nivells de CO2 i
partícules orgàniques volàtils a zones de l'edifici on s'esperen altes ocupacions: Sales
d'espera dels serveis de radioteràpia, hospitals de dia i urgències. Les dades de qualitat
d'aire es poden combinar amb altres, com ara consum energètic d'aire condicionat, qualitat
d'aire exterior o condicions meteorològiques per identificar tendències en la correlació.



Monitorització de bacteris en aire: Es visualitzarà en temps real la presència de bacteris a
zones de l'hospital on es troben pacients amb sistemes immunològics deprimits (zona
d'espera d'HD d'onco-hemato), també a consultes d'Urgències i als quiròfans de Gineco-
Obstetrícia. Aquesta informació es pot complementar amb informació ambiental
(temperatura, humitat, radiació solar, etc.) i informació de l'edifici (materials d'acabat)
perquè l'hospital pugui detectar en temps real concentracions crítiques de bacteris i les
condicions que n'afavoreixen el creixement. Aquestes dades permetran avaluar el risc
microbiològic associat a l'aire, fer una cartografia bacteriològica de l'interior de l'hospital i
detectar les fonts de contaminació.

Localització en temps real: S'està treballant en la implementació d'un sistema de
localització de pacients a temps real per determinar l'ocupació dels boxs d'Urgències i sales
d’espera, fent ús de tecnologia Bluetooth. També amb aquesta tecnologia s’està fent la
localització d’equips mòbils a quiròfans i persones per mesurar els patrons de mobilitat del
personal i pacients, l’eficiència de l’atenció a pacients i relació ocupació / paràmetres
ambientals.



C. DESPLIEGUE DE SENSORES

SÓTANO 2

SÓTANO 1

MEDICIÓN DE 

BACTERIAS

RADIACIÓN SOLAR

CONSUMO 

ELÉCTRICO

CO2

Temperatura

Humedad

VOC

Temperatura

Humedad

SÓTANO 2

SÓTANO 1



PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA



Sala de espera HD onco hemato (Planta Baja)



Fachada exterior edificio B (Planta Baja)



Zona aparcamiento ambulancias urgencias (Sótano -1)



Quirófano  (Planta Primera)



Área Recuperación quirúrgica (Planta Primera)



Serveis

Proactius

Massivament

Personalitzats

Basats en dades

En temps real    

@ Genis Roca



www.futurhospitaldelmar.cat/ca/futur/

MOLTES GRÀCIES

http://www.futurhospitaldelmar.cat/ca/futur/

