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1

ANTECEDENTS

En motiu de la inauguració de la L9, ja fa 10 anys, es va que es va remodelar el nou CCM de Sagrera
amb la incorporació un sistema de visualització a nivell de Sala amb Cubs de Videowall del fabricant
EYEVIS.
Es fa necessari, per obsolescència tecnològica, i al igual que s’ha fet amb la resta de cubs de
videowall de TMB, canviar els cubs EYEVIS del Videowall de Línies Automàtiques de la Sala del CCM
que hi ha a la segona planta de l’edifici de Sagrera, c/Josep Estivill, 47.
Es millorarà molt la qualitat de presentació de les imatges que s’hi projecten actualment.
L’objecte d’aquesta sol·licitud es el de proporcionar els nous elements de visualització (Pantalles 4K),
suportació, accessoris de connectivitat, materials, etc.
Per aquest motiu, caldrà fer uns subministraments i una sèrie d’actuacions que es detallen en aquest
document.
Per tal de poder oferir amb més criteri, es convocarà a una sessió única i conjunta de replanteig en
els llocs i espais en què s’haurà de realitzar les tasques descrites en aquest document.
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2

OBJECTE DEL PLEC

L’objecte del present Plec es definir les condicions d’execució de la renovació dels 3 cubs de
videowall EYEVIS de LA’s al CCM substituint-los per 3 pantalles de format únic de resolució 4K.

Figura 1 – Cubs Eyevis que configuren el videowall del Línies Automàtiques actual
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3

ABAST I DESCRIPCIÓ DE L’EXECUCIÓ

En aquest pla de renovació, s’actuarà al CCM de Sagrera per a la substitució dels 3 cubs Eyevis que
actualment conformen el videowall de Línies automàtiques (LA’s d’aquí en endavant) de la sala per
noves pantalles 4K de 65”.
Es retiraran els actuals cubs amb la seva estructura i es proporcionarà un sistema de suport nou, de
manera que es mantinguin els cartells de informació de línia del fabricant Line que es mostren per
sobre dels cubs actuals.
L’abast d’aquest renove inclou :
1. Subministrament i posta en servei de 3 pantalles 4k de 65” (mínim) preparades per funcionar
24/7, amb extensió de garantia fins els 5 anys. Les pantalles compliran amb les
característiques tècniques indicades en el present Plec de Prescripcions Tècniques.
2. Metal·listeria/accessoris necessaris per el suport de les noves pantalles, mantenint els
cartells d’alarma de LINE existents exactament en el mateix lloc, incloses les fonts
d’alimentació i electrònica de control que es troben suportats per l’actual estructura dels
cubs que s’ha de retirar.
3. Subministrament 1 pantalla de recanvi 4k SONY de 65”, per poder substituir-la ràpidament
en cas d’avaria d’una de les que estiguin actives
4. Tasques conjuntes amb Lanaccess per la configuració i posta en servei de les dues noves
pantalles 4K.
5. Contractació de LINE com a recolzament per que els cartells de SOS quedin funcionant
correctament com es troben abans del canvi de cubs.
6. Instal·lació d’una estructura nua d’armari tipus Rittal de 800x600x2000 amb 5 safates fixes
fàcilment desplaçables en l’alçada del bastidor per ubicar controladors i equips relacionats
amb el videowall.
7. Instal·lació de canalitzacions amb regiban pel pas dels cables fins l’armari on s’ubicaran els
equips. Reordenació i pentinat dels cablejats existents fins el nou armari on s’ubicaran els
equips.
8. Retirada de tot el material dels cubs que es desmantellin

Aquestes pantalles 4K es substituiran mantenint-se la compatibilitat dels cubs a retirar. Es deixaran
en servei comprovant que es mantenen les mateixes funcionalitats actuals.

PPT_14892298-Renove VW L9.docx

Pàg. 6 de 14

PRESCIPCIONS TÈCNIQUES DE LA RENOVACIÓ DELS CUBS DEL VWALL DE
LINIES AUTOMÀTIQUES

3.1

Croquis de la instal·lació actual

Figura 2 – Croquis instal·lació actual
3.2

Descripció de la instal·lació

El procediment de la instal·lació es basarà en la substitució de les 3 cubs actuals per tres pantalles 4K
professionals que poden funcionar 24/7.
Degut a que el sistema està actualment en producció i que hi ha que retirar primer els cubs amb la
seva actual estructura i preparar la definitiva que mantingui els cartells de LINE en la mateixa posició
actual per acabar ubicant les noves pantalles 4K sota, primer de tot s’haurà de procedir a fer una preinstal·lació amb suports provisionals dos o tres TFT’s mantenint les imatges de l’estructura vells en
degradat.
Un cop hi hagi la pre-instal·lació en ple funcionament ja es podrà es podrà desmuntar i retirar
l’estructura que suporta els actuals cubs i preparar la nova que suportarà les noves pantalles 4K així
com els cartells de Line i la seva electrònica de control.
3.3

Equipaments i tasques a realitzar

Els subministraments i les tasques a realitzar abasten dos àmbits:
3.3.1

Monitors de visualització per als operadors

Subministrament, configuració i posada en servei de 3 pantalles 4K per al Videowall, més 1 altre
quarta de reserva. Un total de 4 pantalles, que han de ser idèntiques, i amb les característiques i
prestacions que es descriuen seguidament:


Pantalla 4K Professional, amb la tecnologia LCD Retro il·luminació LED - LED d’il·luminació
directe amb potenciòmetre de marc, que permeti un ús professional de 24/7. Garantia fins a
5 anys (amb la corresponent extensió de Garantia per arribar-hi). El model dels monitors de
visualització seran SONY FW-65BZ35F BRAVIA Professional Displays o equivalent en el que fa
a les seves característiques tècniques.
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L’alçada efectiva de pantalla serà similar a l’actual, no podent ser major, ja que no ha de
baixar, per tal de no ser tapat pels elements de les taules dels operadors de la sala.



Format de pantalla 16:9. Amb unes mides al voltant de les 65 polzades.



Resolució 4K, 3840x2160 pixels.



Brillantor no inferior als 650 cd/m2 i contrast de 1400:1. Disposarà del contrast dinàmic ideal
per mostrar 4K HDR (High Dynamic Range). Amb sensor de llum incorporat.



Temps de resposta no superior a 5ms



Tecnologia HDR: HDR 10,Hybrid Log-Gamma (HLG),4K HDR, amb tecnologia de millora de
moviment, i connectivitat WiFi LAN.
El Bezel conjunt entre dos monitors el més estret possible, per tal de millorar l’estètica de la



visió del videowall.


Consum inferior a 200 W, qualitat energètica A+.



El tipus d’entrada de Vídeo als monitors ha de suportar resolució 4K (3840x2160 pixels). Amb
múltiples ports HDMI (HDCP2.2), encara que també s’acceptaran altres tipus que permetin
resolució 4K. també, sempre i quan funcionin correctament amb la controladora de
Videowall. Disposarà de entrades USB 2.0 i 3.1



Serà Compatible con HTML5 amb Open API support



Haurà de disposar de sistema de Processat de senyal de vídeo per obtenir imatges mes
naturals



Ha de disposar de un software, o eina, que de manera senzilla permeti una gestió conjunta
del paràmetres d’ajust dels quatre pantalles 4K, com la brillantor, el contrast, etc.



Interfície de muntatge estàndard VESA. Els monitors disposaran d’un sistema d’ancoratge
que permeti fàcilment el canvi dels equips extraient-los cap a la sala on hi ha els operadors.
El canvi d’un monitor no ha de suposar mes de 5 minuts de feina.



Pes màxim del monitor inferior a 27 Kg.

Abans de desmuntar res, l’adjudicatari haurà de fer unes proves exhaustives “in situ” amb una de les
seves pantalles 4K per assegurar que realitza totes les funcionalitats que hi havia amb l’anterior cub
Eyevis.
Després d’haver certificat la correcta posada en servei de tots els monitors en la seva ubicació
definitiva, en cas que s’hagi obert el la pantalla 4K de reserva (Metro ho decidirà en el seu moment)
caldrà tornar a embalar aquest, i transportar-lo fins a la dependència d’emmagatzemament en el
mateix edifici on està ubicada la sala del CCM que ens ocupa.
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3.4

Sistema de suport per les noves pantalles 4K

L’estructura que actualment serveix de suports dels cubs no es aprofitable per la nova instal·lació.
S’haurà de buscar una solució pel suport, similar a la que s’ha fet a l’altre videowall de la sala. Ha de
ser adaptada al entorn de la sala existent.

Figura 3 – Vista general de la suportació del videowall de línies convencionals

Aquesta suportació ha de tenir present el manteniment dels cartells d’alarma de LINE de Línies
Automàtiques en la seva mateixa posició, incloses les FA i electrònica de control dels cartells.
Es farà una visita prèvia a la presentació de les ofertes, que permetrà aclarir els dubtes que puguin
sorgir.
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El disseny de l’estructura de suport, que s’haurà d’ancorar al terra i al sostre ha de ser robusta i ha
d’assegurar la estabilitat total, amb anivellament dels recolzaments i ajustament del centre de
masses del conjunt.
En la part posterior de l’estructura hi ha d’haver un parell de safates tipus regiban per allotjar el pas
de cablejats. Una per cablejats de comunicacions i l’altre pel cablejat d’alimentació. Serviran per
allotjar de manera ordenada els cables dels equips de vídeo (controlador del videowall, còdecs, etc,
les noves pantalles 4K i dels cartells de LINE existents. Així haurà de quedar una instal·lació polida,
estètica, i de fàcil manteniment.
L’estructura suportarà cadascun de les pantalles en disposició horitzontal de 3x1 amb suports VESA
que seran tipus flexo (o similar a criteri del instal·lador i validat per TMB) permetent que els equips
puguin sortir cap a la sala CCM fàcilment per el seu canvi o manteniment ràpid, segons s’ha explicat
anteriorment.
Permetrà ajustar els tres monitors tant en el pla frontal com en profunditat, per permetre una
visualització contínua entre les tres pantalles 4K.
En les tasques d’instal·lació dels suports i les pantalles 4K, s’hauran de posar els mitjans necessaris
per no malmetre els cablejats i armaris dels equipaments que hi ha a la sala tècnica dels cubs.
S’haurà d’assegurar l’estructura actual de la part superior del Videowall mitjançant els puntals
necessaris, fins al terra, per què no caiguin o es vegin afectats.
Si es necessari segons la solució que es plantegi, caldrà ofertar les “rajoles de terra tècnic” i els
pilarets necessaris per a omplir el forat al terra que quedarà després de substituir els actuals cubs per
els monitors TFT. Aquestes rajoles han de ser de 60x60 cm2 idèntiques a les existents.
Es mantindrà una estructura que permeti la instal·lació dels actuals servidors de videowall, el de de
gerència i client de vídeo amb tots els codificadors i equips que s’hauran de mantenir en
funcionament.
S’instal·larà un bastidor (sense portes ni laterals) tipus Rittal, negre, similar als que hi ha al STM3 de
80ox600x2000 amb 5 safates i canalitzacions internes tipus regiban. En les safates, fàcilment
desplaçables, s’instal·laran els equips actuals relacionats amb el videowall (Controlador de videowall i
codec’s de Lanaccess, servidor de streaming de L9, targes Matrox capturadores de vídeo, etc), que es
troben actualment distribuïts a la part baixa de l’estructura dels cubs.
La ubicació del bastidor (que es podrà posar al guanyar espai al treure l’actual estructura) es decidirà
en el moment del replanteig de la instal·lació. S’haurà de preveure que hi arribin tots els cables
actualment existents (la majoria disposen de coques de cable sota l’estructura).
La majoria de les tasques s’hauran de fer en horari nocturn i algunes a partir de la fi del servei a fi de
interferir i/o molestar el mínim possible als operadors de la sala del CCM.
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L’execució de les tasques i actuacions sol·licitades en aquestes especificacions s’hauran de supeditar
a l’estat de disponibilitat de l’entorn i l’execució es farà sota els criteris d’operativitat de la sala de
control.
En la figura 4, amb en l’encerclat de color vermell es mostra l’espai on estan els cubs Eyevis a
substituir per les pantalles 4K, en la sala del CCM, Línies Automàtiques.

Figura 4 – Ubicació del videowall de línies automàtiques

Caldrà tenir el suport de Lannacces per que les imatges del servidor del videowall es projectin
correctament tal i com ara es fa en els 3 cubs i també de l’empresa LINE per la posta finals dels
cartells que s’han de mantenir en la seva ubicació actual, però sobre els que s’haurà d’actuar en fase
d’execució.
El contractista tindrà en consideració tots aquells materials auxiliars d’instal·lació necessaris, que
hauran de ser proveïts pel contractista.
Finalment amb l’estructura definitiva ja preparada es procedirà a reubicar les pantalles 4K a aquesta
estructura retirant el suports provisionals.
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Figura 5 - Bastidor del sistema existent

Finalment l’equipament auxiliar que hi ha instal·lat pel funcionament del Videowall actual amb els
cubs així com tot el material sobrant es retirarà.
Serà responsabilitat del contractista el fer-se càrrec de la retirada dels suports vells dels cubs i dels
propis cubs (amb el seu equipament intern) portant-los als abocadors/punts verds pertinents.
3.5

Configuració i posta en servei de les Pantalles 4K en combinació del servidor de videowall
existent de Lannaccess

Un cop instal·lades les de 3 pantalles 4K es configuraran i s’ajustaran per que quedin perfectament
enfocades i amb la resolució que TMB especificarà en el seu moment.
S’haurà de tenir especial cura en que les pantalles no s’apaguin en cap moment si no és per ordre de
l’operador.
S’haurà de contractar a Lanaccess per la configuració del corresponents servidors de videowall
d’ambdós clients per que el sistema quedi funcionant tal i com fins ara estava.
3.6

Adequació de mobiliari

En aquesta oferta també es demana l’adequació i ajustament del mobiliari actual, si es necessari.
Es valorarà molt positivament que es faci el màxim aprofitament del mobiliari que hi ha actualment.
S’ha d’aconseguir que sols es vegi les pantalles 4K. No s’admetrà que es vegi la sala posterior als
monitors.
El mobiliari s’ha d’ajustar sense estar fixat a les noves pantalles i ha de facilitar el canvi de les
mateixes en cas d’avaria o manteniment.
S’ha d’incloure la totalitat de feines i materials per un acabat correcte i polit.

PPT_14892298-Renove VW L9.docx

Pàg. 12 de 14

PRESCIPCIONS TÈCNIQUES DE LA RENOVACIÓ DELS CUBS DEL VWALL DE
LINIES AUTOMÀTIQUES

4

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A LA FINALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

El contractista haurà de presentar, a la finalització de la instal·lació, com a mínim la següent
documentació:


Reportatge fotogràfic previ a la substitució dels cubs.



Reportatge fotogràfic posterior a la substitució dels TFT’s per les pantalles 4K.



Croquis del muntatge amb tots els seus elements incorporats.



Plànol ACAD del detall del videowall del lloc d’operador (anterior i posterior) amb els
cablejats corresponents indicant el destí final de cadascun d’ells –a ambdós costats-.



Actualització de la documentació lliurada per TMB.
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CLÀUSULA ELECTRONICS WATCH

El Cap Responsable de Contracte de l’empresa contractada haurà de complir els drets laborals i
normes de seguretat en les cadenes de producció de les fàbriques on es produeixen els béns, els
productes específics o els components produïts.
Transports de Barcelona, SA, en data de 4 de desembre de 2019, es va adherir al projecte Electronics
Watch als efectes de garantir el compliment dels drets laborals i les normes de seguretat dels
treballadors i les treballadores de les fàbriques on es produeixen els béns, productes específics o
components adquirits de tipus electrònic. Amb aquest objectiu, Transports de Barcelona, SA demana
al contractista que dugui a terme la diligència deguda perquè, en les fàbriques esmentades, es
compleixi el Codi de Normes Laborals elaborat per Electronics Watch (Annex 14 A PCP)
5.1

Obligacions adquirides pel contractista

Dur a terme la diligència deguda per tal que a les fàbriques de producció dels béns electrònics es
compleixi l’establert al Codi de Normes Laborals elaborat per Electronics Watch, de manera que
s’aconsegueixin els béns esmentats per mitjà de condicions de comercialització justa.
Lliurar al Responsable del Contracte, en el termini de 10 dies des de la formalització del contracte, el
Pla de Compliment del Contractista (Annex 14 –B del PCP) i cada 6 mesos el contractista haurà
d’entregar un informe detallat sobre la seva implementació i actualitzacions del Pla. Aquest Pla ha de
prendre en consideració quines pràctiques dels seus proveïdors poden contribuir a provocar
l’incompliment del Codi Normes Laborals en la producció dels béns electrònics i ha d’informar sobre
com el contractista exercirà la seva influència per gestionar aquestes pràctiques.
Lliurar al Responsable del Contracte, en el termini de 10 dies des de la formalització del contracte, el
Formulari de divulgació (Annex 14 –C del PCP) i cada 6 mesos el contractista haurà de confirmar si
s’han dut a terme informes d’auditoria industrial de qualsevol de les fàbriques on es produeixen els
béns electrònics.
Exercir tota la influència possible per aconseguir que l’equip de monitoratge independent
d’Electronics Watch pugui accedir a les fàbriques de producció dels béns electrònics per mitjà de
visites no anunciades als llocs de treball que incloguin: visites a totes les plantes de treball,
residències i hostals pertinents; entrevistes amb eles / les treballadors/es sense la presencia de
supervisors/es o gerents; i anàlisi de registres importants de la fàbrica (convenis de col·lecció
col·lectiva, registres de personal, registres d’hores de feina i sous, etc.). En ocasions, aquestes visites
es podran dur a terme després d’haver enviat una notificació a la fàbrica de producció dels béns
electrònics tot informant que es realitzarà durant un període específic de quatre setmanes.
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