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1.

ANTECEDENTS

L’any 2010, TMB va contractar l’estudi de detall dels sistemes de videovigilància en producció amb
l’objectiu de fer un plantejament d’evolució del sistema a les noves tecnologies. Aquest estudi va
avaluar: la tecnologia a TMB i les noves tendències de Mercat; finalment es van elaborar uns Plecs
d’especificacions tècniques i funcionals per migrar els sistemes.
Com a resultat de l’estudi es va concloure que era necessari disposar inicialment d’un
desenvolupament de software que pogués aglutinar tots els sistemes actuals i que disposes d’un
plugin per poder incorporar sistemes futurs a la nostra xarxa. En la fase final de desenvolupament
d’aquest software, es planteja l’inici de la migració de les càmeres analògiques a càmeres IP i
l’adquisició de nous sistemes de videogravació, aprofitant també, la finalització del cicle de vida dels
gravadors existents.
A finals del 2013, i enfocat cap a la evolució del nou PDT (Pla Director de Tecnologies), s’elabora el
full de Ruta de la Videovigilància que contemplava les següents fases:









Fase 0 (2014): Evolució del sistema IP de les estacions en una prova pilot per dues estacions
de Metro (Hospital de Sant Pau L5 i Clot L1). Aquestes dues estacions es van posar en servei
a finals del 2014 funcionant amb èxit fins avui com a prova del nou sistema proposat.
Fase 1 (2015): Migració del sistema de videovigilància a IP d’aproximadament el 50%
d’estacions de la L5.
Fase 2 (2016): Migració del sistema de videovigilància a IP de la resta d’estacions de la L5.
Fase 3 (2017-18): Migració del sistema de videovigilància a IP de les estacions de la L1.
Fase 4 (2019): Migració del sistema de videovigilància a IP de les estacions de la L3.
Fase 5 (2020): Migració del sistema de videovigilància a IP de les estacions de la L4.
Fase 6 (2021): Migració del sistema de videovigilància a IP de les estacions de la L2, L11,
Tallers i Cotxeres i Cues de maniobres.
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2.

OBJECTE DEL PLEC

L’objecte d’aquest Plec és establir les prescripcions tècniques i funcionals per a la Fase 6 de la
implantació del nou sistema de videovigilància a Metro i definir les condicions d’execució del
projecte. Aquestes fase contempla totes les estacions de la Línia 2, L11, Tallers, Cotxeres i Cues de
Maniobra, seguint el mateix model de les estacions desplegades durant les fases anteriors.
Els objectius principals per a la implantació del nou sistema són: renovar el model tecnològic per a
dotar-lo de noves funcionalitats i una major fiabilitat, emprar solucions tecnològiques presents al
mercat i preparar el sistema per al compliment de normatives en matèria de seguretat.
El sistema a implantar haurà de conviure amb el sistema actual i, en conseqüència, caldrà garantir en
tot moment la continuïtat en el servei.
L’actualització del sistema de videovigilància respon fonamentalment als següents objectius:








Millorar la qualitat de les imatges
Disposar d’un sistema IP d’extrem a extrem
Eliminar la obsolescència d’equipaments CCTV
Incrementar la fiabilitat del sistema d’enregistrament d’imatges
Reduir el número d’equips d’enregistrament (NVR’s)
Facilitar el manteniment
Augmentar la capacitat d’emmagatzematge

PPT_14850570-10 v2

Pàg. 7 de 63

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DEL DESPLEGAMENT DE
VIDEO IP A LA XARXA DE METRO

3.

ABAST I CONDICIONS BÀSIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

De forma genèrica, i explicat amb més detall en la resta del present Plec, l’abast del subministrament
compren tot l’equipament IP del Sistema de Videovigilància (CCTV) per deixar implementat i en
producció tot el nou sistema, funcionant íntegrament amb el Consolidador de Vídeo.
Aquest Plec té com a objecte de la contractació totes les feines que cal fer tant a les diferents
dependències abast de la present licitació, a nivell d’instal·lació i configuració, com al lloc central a
nivell d’integració amb el consolidador (eina de gestió i control).
Així doncs queda contemplat en aquest Plec:






Adquisició i instal·lació de les càmeres de videovigilància a les dependències indicades en el
present capítol, segons el detall que es mostra en els amidaments.
Adquisició i instal·lació de codificadors per tal de poder establir comunicació IP amb les
càmeres analògiques que es conservaran.
Adquisició i instal·lació de vídeo gravadors de xarxa Netwotk Vídeo Recorder (NVR) per
donar la correcte cobertura de gravació (amb failover inclòs) a totes les càmeres de la línia.
Instal·lació de cablatge UTP dins de la càmera de comunicacions per poder connectar tots els
elements del sistema amb la xarxa de dades de TMB.
Configuracions necessàries al Consolidador de vídeo de Indra per poder visualitzar imatges
als diferents clients del sistema.

També queda inclosa dins aquest Plec el subministrament, instal·lació i posada en servei dins de les
CGE’s de les estacions i de les dependències de control que s’indiquin, del Visor de Vídeo IP Smart
Monitor (client lleuger de vídeo).
També queda contemplat en la present contractació:




Tasques de retirada de tot el material de l’antic sistema de videovigilància, incloent, de
forma no exhaustiva, càmeres, material NKF, cablatge d’alimentació i transmissió, ...
Formació al personal intern de TMB que haurà de mantenir i operar el sistema.
Generació de la documentació en el format indicat per TMB.

La següent taula mostra el detall de les ubicacions que són abast de la present licitació.

LÍNIA 2
210

La Pau

217 Encants

224 Sant Roc

211

Sant Antoni

218 Clot (L2)

225 Gorg

212

Universitat (L2)

219 Bac de Roda

226 Pep Ventura

213

Passeig de Gracia (L2)

220 Sant Marti

227 Badalona Pompeu Fabra

214

Tetuan

221 La Pau (L2)

215

Monumental

222 Verneda

216

Sagrada Familia (L2)

223 Artigues - Sant Adrià
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LÍNIA 11
437

Casa de l’Aigua

438

Torre Baró

439

Ciutat Meridiana

440

Can Cuiàs

Tallers i Cotxeres
198

TSE (Tall. S. Eulàlia)

199

TSG (Tall. Sagrera)

298

TF (Cotx. Triangle )

398

TSG (Tall. Sant Genís)

498

TRO (Tall. Roquetes)

598

TBOI (Cotx. Boixeres)

597

TVI (Tall. Vilapicina)

596

DSG (Depos. V. Hebrón)

Cues de Maniobra
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4.

SITUACIÓ ACTUAL

En el present capítol es descriuen les característiques i funcionalitats més rellevants del Sistema de
Videovigilància que actualment es troba en servei en la xarxa de metro.
Es presenta doncs, la informació necessària per tal que es pugui entendre el funcionament del
sistema actual, tot tenint present que en la migració s’hauran d’aprofitar elements del sistema actual
(càmeres analògiques).
Actualment hi ha dos sistemes de videovigilància convivint:



4.1.

El sistema de vídeo analògic.
El sistema de vídeo digital IP, que està en funcionament a les estacions migrades de L5, L1, L3
i L4, i que és el sistema objectiu al que han de tendir les instal·lacions a les que fa referència
l’actual Plec.
Sistema de vídeo analògic

El sistema de videovigilància analògic de TMB està basat en càmeres digitals i en vídeo matrius de
commutació, ubicades a les estacions de Metro i altres dependències, en una xarxa de centenars de
càmeres. La transmissió d’imatges cap el lloc central es fa via un sistema de transmissió per fibra
òptica. Les ordres de commutació de les imatges es donen via sèrie pel sistema PDH Martis.
L’arquitectura general del sistema de vídeo analògic és la que es presenta en la següent figura:
. . .

Cámara N

Cámara 1

SIMATRIX 648
ESTACIÓ

Cámara N
2 Monitores
Estación

SIMATRIX 648
ESTACIÓ

.
MARTIS
ESTACIÓN 1

. . .

.

.

.
MARTIS
ESTACIÓN N

Red de Transmisión
PDH

NKF

FO Especifica Video

Cámara 1
2 Monitores
Estación

Video Matriz SYS
Martis Nodo Sagrera

MOXA
(Mutiport)

CCTV-SRV1

CCTV-SRV2

...
NKF
Monitores Central

Red de Telemandos SiViCe

.

.

SDH

.

PC’s Cliente

PC’s Gerencias

Figura 1 – Arquitectura del sistema de vídeo analògic
Quant a videogravació, es disposa d’equips distribuïts a les estacions que graven les imatges
localment, que corresponen al sistema Net Hunter, amb videogravadors que capturen directament el
senyal analògic gravant-lo amb format Wavelet.
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L’arquitectura del sistema és la que es mostra en la següent figura:

Figura 2 – Arquitectura videogravació NetHunter

4.1.1. Funcionalitats bàsiques
Les funcionalitats bàsiques del sistema de videovigilància, amb la finalitat de permetre l’ajuda a
l’operació del servei de Metro, són les següents :








Visualització en ‘live’ de totes les càmeres des del lloc central per part de tots els Operadors,
per ajuda a l’operació.
Visualització en ‘diferit’ de totes les càmeres des del lloc central per part dels operadors
autoritzats del Centre de Seguretat i Protecció Civil (CSPC), amb possibilitat de descarrega
d’imatges gravades.
Generació de grups i seqüències de càmeres.
Visualització en ‘live’ al Centre de Gestió d’Estació (CGE) de les imatges de les càmeres de
vídeo de la pròpia estació.
Commutació automàtica de càmeres als operadors corresponents en rebre una trucada per
intèrfons SOS o INFO.
Commutació automàtica als operadors corresponents d’imatges associades a Portes de
Sortides d’Emergència de les estacions en cas d’obertura de les mateixes.
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4.1.2. Transport i gestió de senyal
El sistema de videovigilància actual disposa d’un sistema de transport complex que afecta als
següents sistemes :


Sistema de transport de imatges de vídeo ‘live’
S’usa el sistema de transmissió de NKF, basat en la modulació i multiplexació de sis sortides
de vídeo de la vídeo matriu de cada estació, per passar-les a través de les fibres òptiques
corporatives dedicades a vídeo. Per cada fibra s’insereixen fins a 4 estacions (24 imatges)
mitjançant splitters òptics.
Al lloc central es disposa del mateix sistema per estacions però a la inversa, convertint el
senyal òptic a elèctric, demultiplexant i demodulant, de forma que s’obtenen les imatges en
banda base (PAL). Aquestes senyals entren directament a la vídeo matriu central.



Sistema de transmissió d’ordres de commutació de càmeres
Les ordres commutació de càmeres dels clients del sistema Sivice es transmeten per canals
de baixa velocitat del PDH (Martis) –canal sèrie-.



Sistema de transmissió dels videogravadors
El sistema Net Hunter funciona per la xarxa Gigabit, contra els clients corresponents ubicats
al CSPC.

4.1.3.

Integració amb altres sistemes

El sistema de videovigilància s’integra amb els següents sistemes:


Integració amb Interfonia
Commutació automàtica de càmeres als operadors corresponents en rebre una trucada dels
intèrfons SOS o INFO.



Integració amb apertura Portes de Emergència de les estacions
Commutació automàtica als a operadors corresponents de les imatges associades a les
Portes de Sortida d’Emergència de les estacions en detectar l’obertura de les mateixes.

Aquestes integracions s’hauran de mantenir en el nou sistema de videovigilància.
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5.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DEL NOU SISTEMA

5.1.

Objectius i funcionalitats del sistema

El nou sistema es basa en la instal·lació de càmeres IP i la coexistència amb càmeres analògiques que
aniran connectades a un nou CODEC IP. Aquest model permet integrar una solució IP extrem a
extrem al mateix temps que racionalitza el subministrament i posada en marxa de noves càmeres IP,
tot prioritzant aquelles ubicacions on les necessitats funcionals siguin més elevades.
Tal i com s’ha comentat anteriorment, la solució en el seu conjunt permet assolir aquests objectius:









Millorar la qualitat de les imatges.
Disposar d’una solució IP d’extrem a extrem.
Eliminar l’obsolescència d’equipaments CCTV.
Incrementar la fiabilitat del sistema d’enregistrament d’imatges.
Reduir el número d’equips d’enregistrament (NVR’s).
Facilitar el manteniment.
Augmentar la capacitat d’emmagatzematge.
Reduir el número de càmeres.

El nou sistema manté totes les funcionalitats bàsiques que fins ara estaven definides pels usuaris del
sistema de CCTV (CSPC, CCM, Gerències i altres Edificis Corporatius) i s’amplien en altres per facilitar
les tasques d’explotació.
Algunes funcionalitats ampliades són:







5.2.

Gestió d’alarmes del sistema. Es portaran les alarmes dels diferents components fins
l‘entorn central del Consolidador i d’aquest a les consoles de Manteniment dels operadors
del CST. D’aquesta manera es podran detectar quasi de manera immediata possibles fallides
o avaries.
Zoom d’imatges. Les càmeres, amb una visió HD o Full HD, permetran zoom per part dels
operadors
Temps de gravació superior a 10 dies
Qualitat de imatges gravades ampliada de PAL a HD o Full HD i a 25 fps.
Imatges al propi PC del CGE, amb un nou gestor mes amigable, i amb possibilitat de veure
fins a 3 càmeres de vídeo de la pròpia estació simultàniament.
Especificacions tècniques

5.2.1. Arquitectura bàsica
L’arquitectura és la representada a la següent figura:
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Figura 3 - Arquitectura nou sistema vídeo IP
Aquesta arquitectura es basa en :






Càmeres
o Càmeres IP. Model homologat per TMB. Noves càmeres locals a cada estació i ubicació,
connectades amb cablatge CAT6 certificat als punts de connexió dels switchos MPLS mes
pròxims (Cambra de Comunicacions Principal o Cambra de Comunicacions Auxiliar) i
alimentades per PoE.
o Càmeres analògiques. Són les existents. Es manté el cablatge coaxial des de la càmera a
la Cambra de Comunicacions Principal, on s’instal·la un CODEC IP que transforma el
senyal analògic a H264 per poder gravar-se en el NVR. No es millora la qualitat de la
imatge analògica.
Nou videogravador de Xarxa (NVR). Model homologat per TMB, amb capacitat de gravar
com a mínim fins 100 càmeres simultàniament, amb discs durs de la màxima capacitat
existent en el mercat, específics per videogravació i funcionament amb protocol ONVIF
contra el consolidador de vídeo.
Còdecs IP. Model homologat per TMB, enrackables (blade) en bastidor 19” de 1 UA, de 4
canals (amb capacitat de codificar 4 càmeres analògiques), codificació H264, PAL 720x576.

Les característiques tècniques dels equipaments homologats per TMB es poden veure en ANNEX 2:
EQUIPAMENT HOMOLOGAT PER TMB.
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REQUISIT-1
Per tal d’assegurar el funcionament homogeni i evitar la dispersió de manteniment, el
material subministrat i instal·lat pel licitador en referència a càmeres IP, videogravadors
de xarxa (NVRs) i còdecs IP, serà l’homologat per TMB, tal i com s’indica en ANNEX 2:
EQUIPAMENT HOMOLOGAT PER TMB.

5.2.2. Model de cablatge
La següent figura mostra la connexió de les noves càmeres de videovigilància IP i dels videogravadors
NVR, sigui amb la seva connexió a la Cambra de Comunicacions Principal (CCPpal) o a la Cambra de
Comunicacions Auxiliar (CCAux). També mostra la connectivitat de les càmeres internes dels
ascensors.

Model cablejat nova videovigilància IP
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Figura 4 – Cablatge del nou sistema de videovigilància IP
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5.2.3. Transport i gestió del senyal
El transport del senyal de vídeo es fa a través de la xarxa corporativa MPLS, per la VLAN específica de
videovigilància. La transmissió del senyal de vídeo és en unicast en sentit càmeresvideogravador
(per gravar les imatges als NVR’s), i multicast en cas del vídeo en ‘live’ cap els clients del
Consolidador.
En cas de caiguda d’un gravador el flux de les càmeres es deriva cap a un altre ubicat a una altre
estació –failover- (segons es mostra en la Figura 3 - Arquitectura nou sistema vídeo IP). Cada estació
té un adreçament IP independent (subnet).
5.2.4.

Integració amb Consolidador

Totes les càmeres que s’instal·lin, així com els NVR’s i codecs, s’han de configurar convenientment
per que es puguin integrar totalment (alta i configuració) al software de videovigilància corporatiu de
TMB anomenat Consolidador de Videovigilància.
En la valoració econòmica que presenti el licitador, s’haurà de tenir present la intervenció directa de
partners de TMB associats al sistema: Lanaccess pel que fa als CODEC’s, NVR’s i Client lleuger “Smart
Monitor”, i TECOSA pel que fa a la baixa de les càmeres de l’antic telecomandament del SIVICE.
No formarà part de l’abast econòmic a considerar pel licitador la configuració i alta de les noves
càmeres al Consolidador de Vídeo, ja que aquesta tasca es realitzarà internament des de TMB.
Els equipaments han d’acomplir totalment amb el protocol estàndard ONVIF (profile S per càmeres i
còdecs, i profile G customitzat per TMB en cas de NVR’s)
Les alarmes dels diferents elements, com són les càmeres i els NVR’s, quedaran integrades al
Consolidador de Vídeo, que farà la funció de gestor únic d’alarmes.
En funció del tipus d’alarma i la seva criticitat, el propi Consolidador de Vídeo reenviarà les alarmes
via SNMP a la consola de Manteniment del sistema.
5.2.5. Integració amb altres sistemes
El nou equipament de videovigilància IP, haurà de estar integrat, de la mateixa manera que ho està el
sistema analògic, al sistema d’Interfonia i al Control d’Instal·lacions Fixes, cas que hi hagi a les
estacions Portes de Sortida d’Emergència.
S’haurà de preveure la integració amb Interfonia SOS i/o INFO a nivell de lloc central i les
corresponents proves de validació en cada cas. Els sistema haurà de commutar una càmera –la que
enfoqui a l’intèrfon- a l’operador corresponent del CCM (SOS o INFO), al mateix temps que rep la
trucada del intèrfon. Aquesta integració afecta a totes les estacions de la xarxa.
En el cas d’una apertura d’una Porta de Sortida d’Emergència, la porta, a través del sistema de
Control d’Instal·lacions Fixes passa una alarma al Consolidador de Vídeo el qual genera la
commutació de la càmera associada a la porta al client de la línia corresponent. S’hauran de
preveure, doncs, les tasques associades a aquesta integració a nivell de lloc central i les
corresponents proves de validació en cada cas.
El contractista haurà de fer proves reals d’aquestes integracions a les estacions elaborant el
corresponent Checklist de proves que s’entregarà a FMB.
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5.3.

Especificacions funcionals

5.3.1. Càmeres de vídeo IP














Les càmeres a subministrar i instal·lar han de permetre la visualització en directe ‘live’ des
dels operadors/clients del lloc central.
A la imatge de les càmeres aniran incrustats els texts corresponents de la càmera (codi + text
auxiliar) –racó superior esquerra- així com l’hora real –racó superior dret-.
Les càmeres estaran donades d’alta a l’arbre dels clients, convenientment agrupades per
posició (AND, VES0, VES1, ...) i al plànol en format AUTOCAD de l’estació i altres
dependències, ubicades en el lloc correcte.
La imatge de les càmeres serà nítida i les càmeres estaran convenientment enfocades.
Qualsevol operador podrà visualitzar les càmeres instal·lades.
La càmera s’estarà gravant a un NVR les 24 hores del dia, amb la qualitat del vídeo 1 que es la
mateixa que es transmet per veure-les en temps real en els clients (HD o FHD, 25 fps, bit rate
variable max. 3 Mbps.H264...). En cas de caiguda del NVR es passaran a gravar en un NVR
alternatiu –failover- (veure Figura 3 - Arquitectura nou sistema vídeo IP).
Es podrà fer un ajustament fi de l’enfoc de manera remota i automàtica.
Les càmeres s’alimentaran per PoE, directament del switch corporatiu MPLS.
Seran Dia/Nit i disposaran de DEPA
El seu format serà 16x9.
Es configuraran segons les especificacions de TMB en el moment de la posada en servei
(actualització del firmware, programació en unicast i multicast 2 stream de vídeo, amb
Variable Bit Rate, configuracions HD per vestíbuls i FHD per andanes, s’incorporaran textos i
horari, s’activarà per comanda l’ONVIF per RTSP, ...)

5.3.2. Còdecs de vídeo IP





5.3.3.





Permeten la codificació de fins a 8 càmeres analògiques (poden ser de 4 o 8 unitats)
assignant una IP individual per cada càmera.
Són enrackables tipus blade, en rack 19” d’alimentació que permet fins a 2 targes de 4 o 8
codecs (en qualsevol combinació), d’1,5 U d’alçada.
Resolució 4CIF @ 30 fps, H.264/MPEG-4/JPEG.
Es configuraran segons les especificacions de TMB en el moment de la posada en servei
(actualització del firmware, programació en unicast i multicast 2 stream de vídeo, amb
Variable Bit Rate, configuracions HD per vestíbuls i FHD per andanes, s’incorporaran textos i
horari, s’activarà per comanda l’ONVIF per RTSP, ...)
NVR’s (Network Videorecorder)
Preparats per poder gravar un mínim de 100 càmeres durant un període mínim de 15 dies
amb un format FHD en H264.
Acompliran amb tots els requisits ONVIF Profile G per poder comunicar-se amb el plugin
ONVIF del Consolidador de Vídeo. Totes les funcionalitats del client del consolidador de vídeo
per la recerca i descàrrega d’imatges estaran implementades el aquest plugin ONVIF.
Els NVR’s estaran preparats per, en cas de fallida d’un d’ells, que un altre faci la gravació de
les càmeres inicialment assignades al NVR que falla (failover)
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Quant al sistema de emmagatzematge, s’usaran únicament i exclusiva discs durs especials de
vídeo (com p. ex. el SEAGATE V35) d’alta capacitat -6 Tb o superior-. Disposaran de seguretat
en els seus discs, preparats per seguir funcionant sense pèrdua d’imatges gravades davant la
fallida d’un dels discs (RAID1).
Els discs es podran canviar en calent sense tenir que parar el sistema.
S’instal·laran a les Cambres de Comunicacions Principals de les estacions o CPD’s depenent
de les necessitats. TMB definirà les ubicacions exactes on s’hauran de instal·lar, en el
moment de l’execució de l’obra.

5.3.4. NVR de Reforç


5.4.

Son NVR’s configurats específicament, que s’ubiquen als llocs centrals per reforçar les
tasques de descarregues i emmagatzemament d’imatges per part dels operadors de
Seguretat.
Interfície d’operació del sistema

El sistema de videovigilància a instal·lar haurà de funcionar amb el Consolidador de Videovigilància,
que és la interfície amb els clients a nivell del Lloc Central (CCM, CSPC, Gerències, etc.).
A la CGE de la pròpia estació, la interfície amb el sistema de videovigilància serà el “Visor IP” (client
lleuger Smart Monitor), que permetrà visualitzar les càmeres de la pròpia estació. Podrà visualitzar
múltiples splits de 4 càmeres seguint els criteris de ubicacions (andanes, Vestíbul 1, Vestíbul 2,
Ascensors, etc) de manera constant durant un període continu de fins a 30 minuts, amb seqüències
de càmeres ja predefinides.
5.5.

Normatives Específiques

Serà obligatori que tant les càmeres de vídeo com els NVR funcionin amb ONVIF contra el plugin
específic del Consolidador de Videovigilància. Les càmeres seran Profile S i els gravadors hauran de
complir amb les normatives del draft del Profile G adaptades com a base per TMB i complementades
en alguns casos –control bàsic dels NVR’s-.
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6.

CONDICIONS GENERALS PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Aquest apartat defineix les condicions generals que el contractista haurà de tenir presents en el
desenvolupament de l’obra.
De forma genèrica i com a normativa de compliment obligatori, aquest projecte haurà de regir-se
segons els protocols de treballs a la xarxa corporativa de TMB.
6.1.

Prevenció de Riscos Laborals

Com tota obra d’instal·lació, aquesta també haurà d’acomplir la normativa de Prevenció de Riscos
Laborals corresponent a la tipologia d’obra.
Tots els treballadors que estiguin implicats en el desenvolupament de l’obra hauran, incloses les
subcontractes, d’haver estat correctament documentats a l’Achilles i hauran de disposar dels passis
de TMB per poder desenvolupar les tasques pertinents.
S’haurà d’haver complimentat el corresponent CAE i el Coordinador de Seguretat designat per TMB
vetllarà pel compliment per part del contractista del lliurament de tota la documentació necessària i
realitzarà les revisions en el lloc d’execució de les tasques per vetllar i certificar que s’acompleixen les
normatives de PRL corresponents.
El contractista dedicarà tots els recursos necessaris i generarà tota la documentació necessària per
assegurar el compliment d’aquestes normatives.
6.2.

Desenvolupament general de l’obra

L’obra s’iniciarà quan es tinguin els permisos pertinents i es desenvoluparà de manera més o menys
contínua en el període estipulat d’instal·lació, que no excedirà els 12 mesos.
El contractista contemplarà, com una de les primeres tasques en la seva planificació, un període
d’aplegament de materials (que es preveu d’aproximadament 1 mes), que s’haurà de paral·lelitzar
amb les tasques de gestió inicial de Prevenció de Riscos Laborals.
Previ a iniciar una estació o ubicació caldrà confirmar que en aquella estació o ubicació s’han
instal·lat els cablatges certificats per a la connexió de les noves càmeres IP, que TMB executa en un
projecte paral·lel (Projecte de Cablatge IP de videovigilància).
Una de les eines més importants per al seguiment del desenvolupament del projecte serà la
planificació del mateix, que el contractista ha de lliurar en la seva oferta i que s’acabarà de definir
amb el detall corresponent en la fase d’enginyeria.
Tractant-se d’una instal·lació que afecta a un sistema en operació, el model de comunicació als
operadors del sistema s’haurà de definir i acomplir escrupolosament. Inicialment, es preveu informar
via correu electrònic al Centre de Control de Metro (CCM) de les tasques que es realitzaran cada
setmana, i diàriament, en iniciar i acabar les feines es trucarà al Operador de Línia del CCM per
informar al respecte. Si el Cap d’estació es troba encara a l’estació primer se l’informarà a ell.
Periòdicament, amb una cadència de 15 dies, es realitzaran reunions de seguiment de l’obra en les
que el contractista informarà dels avenços i/o problemes que poden anar sorgint al llarg de l’obra. La
periodicitat d’aquestes reunions es pot veure modificada en funció del desenvolupament de l’obra. El
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contractista haurà de proposar (i TMB validar), el format i les dades bàsiques a presentar en
l’informe de seguiment.
En la fase d’enginyeria a l’inici del projecte, es proposarà l’ordre d’execució de la instal·lació. Tenint
present que aquest projecte ha de coordinar-se amb altres projectes col·laterals que poden tenir
variabilitats, és possible que l’ordre previst inicialment per les execucions de les migracions de les
estacions o ubicacions sigui modificat. TMB es reserva el dret de canviar aquest ordre d’execució i
serà tasca de la gestió de projecte per part del contractista valorar si aquest canvi pot afectar a la
planificació general de l’execució en quant a durada de l’obra.
La migració d’estacions o ubicacions es farà de forma individual. En cap cas es farà una migració de
dues o més estacions o ubicacions de forma simultània. Entre migracions de dues estacions o
ubicacions, es preveu un marge temporal d’una setmana, com a mínim. TMB comunicarà al
contractista, a mida que es desenvolupi el projecte, les dates concretes de les realitzacions de les
migracions.
En qualsevol cas, TMB farà les tasques de supervisió de l’execució del projecte.
6.3.

Pla d’execució del projecte

El contractista presentarà un Pla d’Execució de Projecte, que considerarà els següents aspectes:
6.3.1. Planificació del projecte.
L’adjudicatari presentarà una planificació de l’execució del projecte estructurat per fases, amb la
definició de les fases, l’agrupació de les tasques per fases, l’abast de les tasques, la seva durada
prevista i les seves vinculacions.
La següent figura mostra un exemple del format de planificació esperada.

Figura 5 – Model de planificació

La durada màxima del projecte serà d’un any.
Dins la planificació s’haurà de considerar que el termini mínim que hi haurà entre dues migracions
serà d’una setmana.
La planificació també considerarà la identificació de les fites claus del projecte, com són:




Inici de l’etapa d’enginyeria.
Inici de l’etapa de replantejos.
Execució prevista de les migracions.
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Execució del 50% de les migracions.
Execució del 100% de les migracions.
Acceptació Provisional.
Acceptació Definitiva.
Inici i final de les etapes de garantia.
Fites de facturació del projecte (segons el pla de facturació).

Tot i així, s’entén que la planificació és una eina viva que reflexa la previsió de l’execució del projecte
i per tant s’haurà d’anar actualitzant en les diferents reunions de seguiment.
De forma genèrica i orientativa, el projecte s’organitzarà en les següents fases que incorporen les
següents tasques d’alt nivell.





Fase 0: Pla d’Implantació del Sistema
Fase I: Enginyeria
Fase II: Implantació del sistema
Fase III: Recepció provisional i recepció definitiva

El detall de les tasques a executar en la Fase II, estan definits en l’apartat corresponent d’aquest
mateix Plec (7.EXECUCIÓ DE LA MIGRACIÓ. TASQUES DE DETALL)
6.3.1.1. Fase 0: Pla d’Implantació del sistema
El Contractista haurà de desenvolupar un Pla d’Implantació del sistema en el que s’haurà de
d’identificar en detall:





Les etapes més significatives del desenvolupament del projecte.
Els terminis en el que seran realitzades.
L’abast de treballs i activitats en cada etapa.
Metodologia que se seguirà durant el desenvolupament de l’obra

En aquesta fase el contractista realitzarà conjuntament amb TMB les reunions que siguin necessàries
per tal d’aclarir conceptes i criteris de detall.
Es definiran els formats dels documents, plànols i taules que haurà de presentar el contractista a
l’hora de documentar els equipaments i les instal·lacions i que, en molts casos, estaran basats en
formats de documents existents als que el contractista s’haurà d’adaptar. No es pot oblidar que
aquesta contractació forma part d’un projecte més global (migració a IP de la totalitat del sistema de
videovigilància) i, per tant, hi ha moltes eines de documentació que han de tenir coherència amb la
resta de fases ja executades en altres contractacions anteriors.
Per això, TMB, de forma genèrica, farà lliurament al contractista de:






Plànols d’ubicació de les càmeres en cada estació o ubicació, identificant si són càmeres
analògiques que es canvien per càmeres a IP així com les que segueixen sent analògiques i
que es connecten als Còdecs.
Taula d’adreçaments.
Taula de assignació d’equipament/cablatge (taula de “parcheo” de ITI).
Exemples de les taules finals a elaborar com a documentació prèvia a la migració a partir de
les dades de totes les anteriors.

PPT_14850570-10 v2

Pàg. 21 de 63

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DEL DESPLEGAMENT DE
VIDEO IP A LA XARXA DE METRO



Especificacions del sistema de cablatge de dades a TMB per a que se segueixi la correcta
codificació en la identificació dels cables ja que forma part de la normativa de TMB en aquest
aspecte.

Una especificació de la informació continguda en la taula que TMB lliurarà al contractista per tal que
ompli les dades corresponents a la migració del sistema de videovigilància es pot veure en ANNEX 3:
TAULES MOSTRA DEL SISTEMA.
6.3.1.2. Fase I: Enginyeria
Durant aquesta fase el Contractista haurà de realitzar el replanteig de detall de cadascuna de les
instal·lacions i haurà de redactar el projecte executiu de la implantació en cada estació o ubicació.
Així doncs, les activitats bàsiques d’aquesta fase seran:




Replanteig de les instal·lacions.
Revisió del disseny.
Revisió/replanteig del projecte executiu amb suport TMB.

La documentació del replanteig lliurada pel contractista serà revisada per TMB, que donarà de forma
expressa la seva validació. Aquesta tasca tindrà les iteracions necessàries fins l’obtenció de
l’aprovació corresponent.
En aquesta fase s’inclouen totes les tasques referents a replantejaments ‘in situ’. És en aquesta fase
on el contractista farà les visites a les instal·lacions que siguin necessàries per tal de verificar a camp
la documentació lliurada a TMB i per documentar les tasques a realitzar en les fases posteriors.
El resultat de les tasques de replantejament a les estacions o ubicacions considerarà l’obtenció de la
següent informació (necessària per a la redacció del projecte executiu):


Recull i presentació de la següent informació, que serà, com a mínim i de forma no
exhaustiva, la següent (tot i que també es podrà incorporar altre informació que es consideri
adient):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un inventari de les càmeres de l’estació o ubicació juntament amb el seu estat de
funcionament.
Una fotografia de la ubicació de la càmera a substituir (amb la seva carcassa protectora).
Una fotografia de la imatge que es visualitza en el lloc central corresponent a la càmera
en concret.
Identificació del codi de la carcassa de la càmera a substituir.
El codi VOLE identificador de la càmera en el telecomandament.
La posició de la càmera en l’estació o ubicació, confirmant que la ubicació en els plànols
és la correcta.
Identificació del cablatge corresponent per a cadascuna de les càmeres.
Identificació de cada càmera a l’entrada de la videomatriu.
Identificació de la quantitat i tipologia del videogravador (NETHUNTER).
Associació de cada càmera al videogravador corresponent i el seu encoder en cas
necessari.
Ubicació dels diferents elements existents en la cambra de comunicacions
(videomatrius, gravadors, encoders, ...)
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TMB confirmarà que en aquella estació o ubicació s’han instal·lat els cablatges certificats
corresponents per part del projecte previ de Cablatge IP de Videovigilància.

Degut a que les tasques de la següent fase d’implantació es fa per estacions o ubicacions de forma
individualitzada, la fase actual d’enginyeria no es necessari que sigui executada per la totalitat de les
estacions o ubicacions per poder iniciar la següent fase. Inicialment es preveu un cert solapament
entre la fase d’enginyeria i la d’implantació, tenint sempre present que no es podrà iniciar la fase
d’implantació d’una estació o ubicació on no s’hagi completat totalment la seva fase d’enginyeria
corresponent.
6.3.1.3. Fase II: Implantació del Sistema
Serà condició indispensable per a l’inici de les tasques definides en aquesta fase haver assolit amb
èxit les dues fases anteriors i disposar del projecte executiu aprovat per TMB, per l’estació o ubicació
concreta on s’hagi d’executar aquesta fase.
Durant aquesta fase, el Contractista haurà de procedir a l’execució dels treballs d’implantació del
sistema així com la validació del propi sistema sota la supervisió directa de TMB i tenint com a base
documental el projecte executiu. Aquesta fase es dividirà en les següents activitats:





Aplegament de materials i test de producte (si aplica).
Instal·lació i configuració.
Proves d’acceptació per estació o ubicació.
Retirada de les instal·lacions i materials del sistema antic.

La validació de les proves d’acceptació per part de TMB significarà el primer pas per a la recepció
provisional.
El detall de l’execució d’aquesta fase s’amplia en el capítol 7. EXECUCIÓ DE LA MIGRACIÓ. TASQUES
DE DETALL
6.3.1.4. Fase III: Recepció provisional i Final d’Obra
L’acceptació del sistema es realitzarà en dos etapes:




Acceptació Provisional (AP): Es realitzarà l’acceptació provisional en el moment de la
finalització de les instal·lacions i posades en servei de la totalitat de les estacions o ubicacions
que són abast de l’actual projecte.
Acceptació Definitiva (AD): L’Acceptació Definitiva indica el compliment de tots els requisits
del Contracte i l’alliberament del Contractista de qualsevol altra responsabilitat dintre el
contracte, incloses les estipulacions de garantia. Serà obligatori disposar de l’Acceptació
Provisional i haver complimentat totes les tasques abast de la contractació, que seran
detallades la fase d’implantació del sistema i que incorporaran, com a mínim i en un llistat no
exhaustiu, les següents:
o

Dur a terme tota la instal·lació i configuració dels equips. Tasques lligades a les
Acceptacions provisionals parcial i total i que implica la posada en producció del
sistema, amb la superació de totes les proves i certificacions.

o

Fer el lliurament de tot l’equipament desmuntat i aprofitable a TMB (a la ubicació
que TMB determini).
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o

Fer el lliurament de tot l’equipament de recanvi segons projecte.

o

Execució de la formació.

o

Lliurament de tota la documentació sol·licitada.

6.3.2. Model de seguiment.
En la Memòria Tècnica de l’oferta el licitador presentarà el model de seguiment proposat per
l’execució de l’obra.
Aquest model de seguiment serà coherent amb les tasques a desenvolupar i el seu termini
d’execució. També serà coherent amb el model organitzatiu proposat pel licitador i amb els recursos
humans proposats per a l’execució del projecte.
El model de seguiment contemplarà també el model relacional, entès aquest com el format i el
contingut de les comunicacions que s’han de dur a terme entre el contractista i TMB per tal de
coordinar i informar de l’avenç de l’obra, i contemplarà, en un llistat no exhaustiu: reunions de
seguiment, informes de seguiment, formalització del lliurament de les tasques executades i de la
documentació associada, ...
En aquest model de seguiment contemplarà, de forma expressa, la comunicació que el contractista
ha de fer a TMB a l’inici dels treballs i la finalització dels mateixos, sent aquesta comunicació diària en
els moments d’execució de les migracions.
6.4.

Llistat de lliurables

El Contractista entregarà a TMB, dins els terminis fixats en el Pla d’Implantació del sistema, tota
aquella documentació tècnica requerida per la correcta execució de les activitats. A continuació, es
mostra una taula on s’indica el llistat de la documentació a entregar així com en quina de les fases
descrites cal entregar-la. Aquest és un llistat no exhaustiu que pot ser ampliat en l’etapa
d’implantació en cas que es consideri necessari pel correcte desenvolupament del projecte.

Fase

Lliurable

Fase 0: Pla d’implantació

Planificació de detall
Tipologia i abast de lliurables.
Model de seguiment.

Fase I: Enginyeria

Actes de replanteig.
Projectes executius.
Protocols de proves.

Fase II: Implantació del sistema Certificats de qualitat dels materials.
Informe del compliment dels protocols de proves.
Fase III: Recepció Provisional

Document de sol·licitud de la recepció provisional.
Pla d’Operació.
Pla de Manteniment.
Manuals d’Operació i Manteniment.
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Documentació dels cursos de formació.
Documentació As-Built.
Catàlegs i documentació addicional.
Dins del Pla d’Operació s’inclourà, com a mínim:







Ampliació de la documentació de definició del servei (plantilla subministrada per TMB i a
completar pel proveïdor)..
Procediment de Back-up (plantilla subministrada per TMB i a completar pel proveïdor).
Manual d’usuari final del sistema.
Plec de prescripcions tècniques del Sistema de Videovigilància.
Tríptic per usuari final (guia ràpida).
Protocols de gestió en situacions d’emergència.

Dins del Pla de Manteniment s’inclourà, com a mínim:





Descripció del manteniment del sistema (estoc de recanvis, procediments de canvis...). S’ha
de donar resposta als requeriments funcionals en aquest àmbit del plec.
Esquemes de connexió.
Plànols d’esteses de cablatge i/o taules desconnexió.
Documentació de monitorització per part del mantenidor (si s’escau, per poder integrar el
sistema a les eines de monitorització de TMB).

Dins de la documentació As-Built s’inclourà, com a mínim:


As-built HW i instal·lació: Documentar el sistema a nivell d’arquitectura, configuració,
instal·lació, connectivitat, ... Ha d’incloure els plànols i la documentació gràfica que sigui
necessària, que com a mínim serà:
o Fotografia dels armaris de comunicacions, càmeres i Client Lleuger a les CGE.
o Taules de Connexionat (inclouen plànols de les estacions o ubicacions amb identificació
de CComs i de quina C.Com depèn cada càmera) i Taules de Parxeig model ITI. El format
d’aquesta documentació serà lliurada per TMB i el contractista haurà d’omplir camps
d’aquesta taula amb les execucions que formen part del seu abast.
o Plànols ACAD actualitzats per cada estació o ubicació del recorregut del cablatge i el
frontal dels armaris de les cambres de comunicacions.
o Taules de Checklist de les càmeres des del Centre de Control de les nits de migració de
les càmeres.
o Document per l’usuari de configuració de càmeres en funció de si són HD o FullHD així
com dels Codecs.
o Documentació per OTS per donar d’alta al sistema les noves instal·lacions IP –ampliació
document d’entrega d’entorn-.
o Document d’alarmes del sistema.
o Certificats de garantia de les càmeres i gravadors.
o Informes de Manteniment mensuals dels diferents elements del sistema (per fer
seguiment de incidències, temps de resposta del Mantenidor ...) durant el període que
compren la instal·lació i fins la finalització de la garantia.
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As-built SW: Recollir tota la informació relativa a la configuració de totes les parts del
sistema i la documentació i codi font de qualsevol desenvolupament fet a mida per a
funcionalitats específiques no cobertes pel software base.

Dins de la documentació d’Operació i Manteniment, s’inclourà, com a mínim:


Catàlegs i datasheets de productes.

Dins de la documentació de Formació s’inclourà, com a mínim:


6.5.

Guia completa per a cadascun del cursos oferts (veure apartat de formació).
Guia ràpida per a usuaris.
Recursos tècnics i humans a disposició de l’obra

El Contractista haurà d’explicitar amb detall el personal que, sota la seva responsabilitat, durà a
terme les diferents tasques del projecte, presentant un organigrama on es determini per a cada
figura:




La quantitat de persones que assumiran aquella responsabilitat (direcció, gestió, instal·lació,
proves, administració, ...).
El rol que està assignat a cada peça de l’organigrama.
El perfil i formació que tindrà el personal que ocupi cada lloc en l’estructura.

Dins aquesta estructura, el contractista haurà de designar la persona o persones que assumeixin la
Direcció del Projecte, que necessàriament hauran de tenir les facultats necessàries per resoldre les
diferents qüestions que puguin sorgir en el desenvolupament normal del projecte. Per a les persones
designades com Direcció del Projecte s’establirà un calendari amb les hores que aquests estaran a
l’obra i un altre calendari amb l’horari que aquests hauran d’estar localitzables. D’aquesta manera,
s’haurà d’avisar sempre amb antelació a TMB per poder absentar-se de la zona d’obres o per poder
estar no localitzable dintre dels horaris i calendaris establerts en cada cas. Davant de situacions que
necessitin d’una gestió àgil del projecte, la persona o persones designades que assumeixin la Direcció
del Projecte, han de donar un temps de resposta de presència a les dependències a les instal·lacions
o locals de TMB, inferior a 2 hores.
El personal que treballarà en les instal·lació serà fixat per la contracta adjudicatària. Els professionals
dedicats, estaran convenientment capacitats per fer les tasques que se’ls hi assignin i treballaran
amb els medis de Seguretat i Higiene adequats. Estaran convenientment documentats per treballar a
les estacions o ubicacions amb el corresponent passi de TMB, i per tant acompliran amb tota la
normativa de Treball que ja haurà estat prèviament confirmada a través de l’Achilles. Hi haurà els
recursos preventius necessaris, i un responsable en cada grup de treball. Si hi ha subcontractistes
se’ls aplicarà la mateixa política.
TMB valorarà la idoneïtat de les persones assignades a l’execució de l’obra i podrà exigir quan ho
consideri oportú la substitució d’una part o de la totalitat del personal assignat a l’execució de l’obra.
Qualsevol canvi en el personal assignat a l’obra proposat pel contractista haurà de ser comunicat a
TMB i haurà de ser aprovat per TMB.
La presencia de subcontractistes haurà de ser prèviament aprovada per TMB i sempre estarà
supeditada als controls de PRL’s.
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Degut als treballs amb càmeres a les andanes, serà imprescindible la presència de un Pilot Homologat
per TMB en els treballs de instal·lació. Aquest, quan sigui necessari, demanarà els talls de tensió.
Si TMB ho considera necessari, dedicarà recursos propis per a les proves del sistema.
El contractista haurà de posar els recursos tècnics necessaris per tal que la instal·lació es faci de la
manera més correcta possible. Aquests recursos hauran de considerar tots els elements auxiliars
necessaris per una correcta execució.
El licitador presentarà els currículums vitae dels recursos tècnics que proposa per a l’execució del
projecte amb la indicació expressa de la seva formació i experiència (sobretot en l’execució de
projectes similars).
6.6.

Procediments de qualitat en el subministrament

Es garantiran els materials que s’instal·lin mitjançant les corresponents Garanties de Producte per
part dels Fabricants. Els equips de vídeo s’hauran d’entregar a TMB amb les seves cartes de Garantia.
Així doncs, les càmeres de vídeo hauran de tenir el certificat de Prime Support estès fins els 3 anys.
Pel que fa als materials d’instal·lació, per part de TMB es podran demanar, en qualsevol moment, les
especificacions de qualsevol material que es faci servir per corroborar la seva qualitat.
6.7.

Gestió de canvis i modificacions

TMB pot pactar amb el contractista, de mutu acord entre ambdós, canvis o modificacions siguin de
caràcter material, de procediment d’instal·lació o organitzatiu, que no suposin una modificació
substancial del contracte.
El licitador en la seva oferta proposarà les eines per tal de realitzar la gestió de canvis.
Especialment pel que fa a la ubicació definitiva dels NVR’s, TMB es reserva el dret de poder canviar
en l’últim moment les estacions o ubicacions en les que s’instal·lin.
6.8.

Formació per a l’operació i manteniment del sistema

S’haurà de formar el personal de Manteniment i Operació Tècnica de Sistemes (OTS) de TMB tenint
en compte els àmbits diferents. El contractista ha de fer la corresponent proposta/memòria de
formació, de forma que inclogui aquests continguts:





Configuració de les càmeres i Codecs del sistema.
Manteniment dels NVR’s.
Administració de NVR’s.
Alta dels equips al sistema Consolidador de vídeo.

El licitador tindrà present en la seva oferta els següents cursos:




Curs de configuració de les càmeres del sistema per personal de Manteniment (en tres torns,
dos de dia i un de nit –T1, T2 i T3-)
Curs bàsic de Manteniment dels NVR’s per personal intern de Manteniment (T1, T2 i T3).
Curs d’Administrador de NVR’s (T1 i T2) per personal de Nivell 3 de Manteniment (Enginyers
STC i Tècnics TLA).
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Curs d’alta dels equips al sistema Consolidador de vídeo per personal de Nivell 3 de
Manteniment (Enginyers STC i Tècnics TLA).

El número aproximat d’assistents per cada grup formatiu és de 10 persones
6.9.

Entrega i gestió de la documentació del sistema

L’entrega de la documentació, definida en el capítol corresponent, es farà directament al
Responsable del Sistema de Videovigilància de TMB, que actuarà com a gestor de documentació,
avaluarà la qualitat de la documentació presentada i l’acceptarà o la rebutjarà.
No es considerarà finalitzat el projecte a menys que s’entregui la documentació corresponent.
6.10. Garantia i Manteniment durant el període de garantia
Tots els elements de la infraestructura HW del sistema han de disposar d’una vida útil d’un mínim de
10 anys.
Els NVR’s i Codecs tindran garantia del fabricant de 2 anys i en les càmeres noves tindran el Prime
Support estès fins als 3 anys.
Els serveis de garantia i manteniment, que abasten la totalitat d’equipaments i instal·lacions hauran
d’estar contemplats en l’oferta tècnica i econòmica. El període de garantia té les següents fites d’inici
i final temporal.



L’inici del període de garantia serà el de la posada en servei de l’equipament i les
instal·lacions corresponents, que es donarà a mida que es vagin realitzant les migracions.
La finalització del període de garantia de la totalitat de l’equipament i les instal·lacions (tret
de la garantia dels fabricants que s’expliciten en aquest mateix document), serà un any
després de la signatura de l’Acta d’Acceptació Provisional, que implicarà la finalització de les
instal·lacions i posades en servei de la totalitat de les estacions i ubicacions que són abast de
l’actual projecte.

Així doncs, tenint present que la instal·lació i posada en servei del sistema es planteja per estacions o
ubicacions individuals, hi haurà equipament i instal·lacions que tindran un període de garantia i
manteniment superior a l’any.
El licitador tindrà present aquesta casuística en la seva oferta tècnica i econòmica.
El licitador presentarà en la seva oferta un Pla de Manteniment que contemplarà les condicions de
les actuacions preventives i correctives durant el període de garantia i manteniment.
També incorporarà el procediment a seguir en l’atenció de les actuacions correctives i el
dimensionament i perfil de l’equip humà que les atendrà. En referència a l’equip humà, l’adjudicatari
haurà de disposar d’una organització específica per dur a terme aquestes tasques.
De forma genèrica, s’ha de disposar un telèfon hot-line 24/7 i correu electrònic de contacte per tal de
fer l’escalat de les incidències.
Un cop realitzades les actualitzacions, instal·lacions, reparacions o qualsevol altre tipus d’intervenció
sobre el hardware o el software dels diferents sistemes contemplats en el present projecte, es
garanteix que els equips sobre els que s’ha realitzat la intervenció queden operatius, amb totes les
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noves funcionalitats en el cas que es necessitin, sense pèrdua ni reducció de prestacions i evitant
col·lisions entre producte o versions de software.
Els serveis de manteniment contemplats durant el període de garantia són:




Actuacions preventives: l’empresa subministradora realitzarà les actuacions preventives
corresponents per tal de garantir el funcionament òptim. Els serveis de manteniment
preventiu han d’incloure el llistat de les tasques a realitzar, la seva periodicitat, el número de
persones dedicades, i els perfils i hores dedicades per a la realització d’aquestes tasques. Es
farà preventiu de NVR’s (per part de Lanaccess) bimensual i de càmeres (revisió des de client
del lloc central de que totes les càmeres funcionen correctament al Consolidador de vídeo en
‘live’ i ‘diferit’) cada 2 mesos.
Actuacions correctives: en cas d’avaria, l’empresa subministradora ha de substituir l’element
avariat i aportar la mà d’obra necessària per a la restauració total del servei. Aquestes
accions correctives apliquen tant als elements d’instal·lació com a les càmeres, Codec’s i
NVR’s.

El grau de cobertura del manteniment que s’ha de contemplar és:


24x7 per tots els elements.

Els temps de resposta davant incidències i averies venen determinats pel tipus d’actuació i el nivell
de criticitat d’aquestes. Es proporcionarà informació detallada de les criticitats del sistema per tipus
d’incidència. Es seguirà aquesta pauta:

Nivell Avaria

Temps
resposta
remota

Temps
diagnosi
remota

Temps
resposta
presencial

Temps mig de
resolució
funcional

Temps mig de
resolució
definitiva

Crítica

Immediat

30’

2h

4h

12 a 24 hores

Greu

Immediat

30’

2h

6h

12 a 24 hores

Major

Immediat

60’

4h

8h

12 a 24 hores

Normal

Immediat

2h

8h

12h

12 a 24 hores

Menor

Immediat

4h

12h

24h

12 a 24 hores






Avaria crítica: es considerarà una avaria com a crítica quan impacta greument en el sistema,
de forma que es perdin les principals funcionalitats del sistema implicat a nivell de línia, tram
de diverses estacions, seus o Centres de Control. Són averies que afecten greument a
l’explotació i a l’operació. Existirà un interlocutor a TMB que podrà redefinir les prioritats
entre averies simultànies, de forma que almenys una pugui ser definida com crítica en
qualsevol moment.
Avaria greu: es considera una avaria com greu quan es perden les funcionalitats principals
del sistema a nivell de lloc central, seus i/o estacions (o varis elements de la mateixa estació).
Avaria major: es consideren així totes aquelles averies que no impacten greument en els
sistemes implicats i tan sols es perden funcionalitats secundàries.
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Avaria normal: Les averies que afecten únicament a la funcionalitat d’un dels elements del
sistema.
Avaria menor: quan es produeix una avaria o fallo amb poc impacte en el sistema que no es
perceptible pels usuaris d’explotació ni oficines i que no afecten al servei públic podent ser
neutralitzada mitjançant procediments alternatius establerts.

Els temps de resposta de les averies normal i menor es resoldran en horari laboral de dilluns a
divendres, a excepció de les que afectin a càmeres, que es faran en horari nocturn per la
impossibilitat d’accés a les càmeres amb presencia d’usuaris.
Serà responsabilitat del adjudicatari disposar dels estocs de material que consideri necessaris per
garantir els nivells de qualitat requerits.
Durant el període de garantia i manteniment, les incidències que puguin ser causades per
vandalisme, mal ús o mala conservació per part de TMB, quedaran excloses de l’oferta. Tot i així,
hauran de ser reparades per el Contractista, si TMB així ho requereix, prèvia aprovació del
corresponent pressupost. Aquestes reparacions es duran a terme amb tanta rapidesa i eficàcia com
qualsevol avaria normal. En aquests casos els costos, prèviament aprovats segons pressupostos
presentats pel Contractista, seran abonats per TMB.
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7.

EXECUCIÓ DE LA MIGRACIÓ. TASQUES DE DETALL

L’execució de la migració dels sistema de videovigilància de les diferents ubicacions indicades en la
present contractació es farà de forma individualitzada de manera totalment coordinada amb TMB.
L’obra s’iniciarà quan es tinguin els permisos pertinents i es desenvoluparà en el període indicat en
les condicions contractuals.
És important tenir sempre en consideració, a l’hora de realitzar i executar les tasques, que el sistema
sobre el que s’estan fent les actuacions és un sistema en servei i d’una importància molt rellevant
tant per l’operació del servei de Metro com de la seguretat. És per això que la preparació,
planificació, verificacions i proves són tasques que tenen la màxima rellevància per a la migració i
posada en servei del sistema.
Les etapes previstes en l’execució de les tasques són les següents:






7.1.
7.1.1.

Etapa 1: Preparació del cablatge càmeres a migrar i noves càmeres.
Etapa 2: Instal·lació dels equips a les cambres de comunicacions.
Etapa 3: Configuracions a lloc Central.
Etapa 4: Migració.
Etapa 5: Comprovació i validació.
Etapa 6: Retirada material i cablejat antic.
Etapa 1: Preparació del cablatge de les càmeres a migrar i de les noves càmeres
Càmeres existents a migrar a IP

La primera tasca a realitzar serà la preparació del cablatge de les càmeres que es migraran a càmeres
IP. Per cadascuna de les càmeres a migrar caldrà deixar preparat un tirantet RJ45 entre la caixa de
dades (existent) i la càmera, instal·lat dins d’un tub corrugat blindat grapat convenientment, i entrat
al ràcord de la càmera.

REQUISIT-2
Previ a la migració en si mateixa s’haurà de preparar el cablatge de connexió de les
càmeres a migrar (tirantet RJ45 entre la càmera i la caixa de dades.

Aquestes feines es realitzen en zones d’accés al passatge (vestíbuls, andanes, etc...) i per tant
s’hauran de realitzar en horari T3 nocturn (a la Fi del Servei i fins les 4’30 h).
La següent figura mostra el tirantet a instal·lar en aquesta fase.
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Figura 6 – Cablatge a proveir en la etapa 1 de l’execució

En aquesta etapa, el contractista haurà de deixar preparades i verificades les Taules del Sistema (a
partir de les taules que TMB proporciona en la subfase d’enginyeria), entregant-les a TMB perquè es
pugui fer la corresponent verificació prèvia.
El grau de correcció de les dades d’aquestes taules és un aspecte molt important ja que la franja
horària en que s’ha de realitzar la migració és petita i la veracitat en la informació continguda és
bàsica per la velocitat de l’execució de les tasques de migració.
L’adreça IP i tot el que fa a la configuració de les càmeres (text, resolució, primer enfoc manual de
l’objectiu, etc) es prepararà de manera prèvia al laboratori del contractista, de forma que la nit de la
migració aquesta feina ja estigui executada.

REQUISIT-3
Previ a la migració en si mateixa, el contractista haurà d’omplir les Taules de Sistema
que TMB proporcionarà en les dades que li corresponguin. TMB verificarà aquesta
informació.

REQUISIT-4
El contractista haurà de preparar al seu laboratori prèviament tota la configuració de les
càmeres. Totes les càmeres a instal·lar en la fase de migració vindran amb la
configuració corresponent.
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7.1.2. Càmeres noves IP a instal·lar
El cablejat estructurat ja es trobarà instal·lat i certificat igual que a les càmeres que es migren.
Així docs es realitzaran las mateixes tasques que es realitzen en l’apartat anterior.
Les noves càmeres s’hauran de instal·lar en la seva ubicació definida prèviament a la nit de la
migració de cada estació o ubicació. Es farà en horari nocturn. S’instal·laran les carcasses i les
càmeres, perquè la nit de la migració ja només calgui posar-les en servei.
Amb la seva instal·lació prèvia ja es poden provar amb connexió via webservice directe contra la
pròpia càmera des del lloc central. Això contribuirà a evitar problemes no desitjats en la nit de la
migració i per tant accelerarà les tasques de migració.
L’adreça IP i tot el que fa a la configuració de les càmeres (texte, resolució, primer enfoc manual de
l’objectiu, etc) es prepararà de manera prèvia al laboratori del contractista, de forma que la nit de la
migració aquesta feina ja estigui executada.
7.2.

Etapa 2: Instal·lació dels equips a les sales tècniques

7.2.1. Instal·lació d’equipament a les cambres de comunicacions
En aquesta etapa es realitzaran totes les feines d’instal·lació del nou sistema dins de la cambra de
comunicacions de l’estació o ubicació. Aquesta instal·lació és aliena al sistema en producció i per tant
no té cap impacte al servei. Així doncs totes aquestes feines es podran realitzar en horari diürn,
sempre amb el vistiplau previ de TMB.
El conjunt de tasques que engloba aquesta fase són:




Instal·lació i configuració del videogravador NVR’s
Instal·lació i configuració dels codificadors.
Instal·lació i preparació del cablatge UTP necessari.
o Connexions NVR’s i switch
o Connexions Codificadors i switch
o Connexions entre Patch Pannel (càmeres IP) i switch

Tant els equips (NVRs i Codecs) com tot el cablatge cal ser etiquetat segons la normativa corporativa
de TMB que serà facilitada a l’adjudicatari per part de TMB.

REQUISIT-5
Tot l’equipament i cablatge a instal·lar a les sales tècniques i cambres de comunicacions
serà etiquetat segons la normativa que TMB facilitarà a l’adjudicatari.

TMB podrà modificar la ubicació dels NVRs en les cambres de comunicacions en cas que ho consideri
necessari i sempre de forma argumentada, comunicant-ho al contractista amb l’antelació necessària
perquè aquest no hagi de fer reinstal·lacions no desitjades.
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No formarà part de l’abast de les tasques a executar per part del contractista donar d’alta les
càmeres al Consolidador de Vídeo, ja que aquesta tasca l’executarà TMB juntament amb el
contractista d’aquest sistema.
7.2.2. Instal·lació del “Client lleuger de vídeo” -Smart MonitorAl Centre de Gestió d’Estació (CGE) es subministrarà, instal·larà i es farà la posada en servei del
“Client lleuger de vídeo”.
Aquest equipament estarà format per un equipament “Smart Client”, una pantalla TFT de 22” i un
ratolí que s’hauran d’instal·lar al mostrador/taula del CGE. D’aquest equipament és abast de la
present licitació el subministrament, instal·lació i posada en servei del primer (“Smart Client”) i
només la instal·lació dels altres dos (pantalla i ratolí), ja que el subministrament dels mateixos serà
fet per TMB.
L’”Smart client”, haurà d’estar programat i configurat per Lanaccess. Aquesta configuració es basarà
en les taules que el contractista subministrarà (fitxers específics de configuració per cadascuna de les
estacions).
L’equipament es fixarà amb velcro industrial a la part del darrera del braç del propi monitor, amb el
ratolí i els cablatges de xarxa i alimentació correctament pentinats i connectats als punts de xarxa i
endolls schuko respectivament. El punt de xarxa estarà preparat per a la connexió del sistema de
vídeo (aquesta tasca estarà preparada prèviament per TMB). Els 2 endolls necessaris i el punt de
xarxa necessaris per la connexió de smart monitor seran els que hi hagi disponibles sota el mostrador
de la CGE (en cas cabines velles) o a les torretes de prop de la taula en cas de CGE’s ja modificades
que no disposen de mostrador.
L’equipament es fixarà amb velcro industrial a la part del darrera del braç del propi monitor, amb el
ratolí i els cablatges de xarxa i alimentació correctament pentinats i connectats.
El punt de xarxa del client lleuger de vídeo ja estarà disponible, certificat i connectat al switch
corresponent de la CGE. S’haurà de subministrar i instal·lar el tirantet (d’uns 2m) entre el punt de
xarxa disponible sota del mostrador del CGE i el Smart Monitor.
La contracta adjudicatària subministrarà i instal·larà sota el mostrador/taula del CGE el corresponent
allargador amb cable 3x2,5mm amb 2 endolls tipus schuko vermells en caixa CIMA -per alimentador
SM i TFT 22”- segons partida que ja consta especifica per tal tasca. Es connectarà a base schuko de
SAI existent ja sota el mostrador.
Excepte en els casos on s’indiqui el contrari, la ubicació de la pantalla TFT i ratolí del Client lleuger
serà al costat contrari al que es troba el PC Corporatiu del Centre de Gestió de l’Estació.
7.3.

Etapa 3: Configuracions a Lloc Central

Abans de realitzar la migració, i amb una antelació de dos o tres dies, s’hauran de donar d’alta les
càmeres als NVR’s corresponents per d’aquesta manera preparar la seva alta al Consolidador de
vídeo. Els codecs hauran ja d’estar instal·lats i configurats, a fi i efecte de poder-se verificar prèvia a
la connexió del vídeo la nit de posta en servei. Es verificarà la coincidència de dades dels codecs amb
la Taula de migració.
S’haurà d’efectuar un checklist sobre el NVR “in situ”: failover, alarmes, discs en RAID1 per verificar el
correcte funcionament.
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Totes aquestes tasques de verificació prèvia són imprescindibles per poder realitzar la fase de
migració del sistema en el marge temporal previst.

REQUISIT-6
Totes les tasques indicades a l’etapa de Configuració a Lloc Central (donar d’alta les
càmeres als NVRs, còdecs instal·lats i configurats, checklist superat dels NVRs, etc, ...),
hauran d’haver estat realitzades correctament abans de l’execució de la migració.

7.4.

Etapa 4: Migració

Degut a que el sistema de vídeo està en producció, la posada en servei s’executarà en horari nocturn
i en estacions o ubicacions individuals. En cap cas es farà la migració de dues estacions o ubicacions
de forma simultània.
La programació de les tasques a executar la nit del canvi i l’execució de les tasques prèvies de les
fases anteriors, amb les verificacions corresponent, són els elements que permeten garantir que
l’execució de la fase de migració del sistema en producció es fa sense afectació.
El marge temporal per a l’execució d’aquesta fase és de 3 hores 30 minuts (des de la finalització del
servei fins a l’inici del servei de la jornada següent). Aquesta fase sempre s’executarà en horari
nocturn. Es preveu executar la migració de tota una estació o ubicació en una sola nit, però és
possible que depenent del nombre de càmeres a migrar i sempre de forma consensuada amb TMB,
aquesta migració es pugui fer en dos nits consecutives. Aquesta decisió sempre serà potestat de
TMB.

REQUISIT-7
La migració dels elements del sistema de videovigilància d’una estació o ubicació
s’executarà en horari nocturn, en una sola nit, fora de l’horari del servei de viatgers (des
de la finalització del servei a l’inici de la jornada següent.

Aquest fet, tenint en compte que es tracta d’un sistema en producció, implicarà la coexistència del
sistema de vídeo actual amb unes càmeres i el nou amb d’altres, amb la corresponent indicació al
SIVICE per que els operadors en siguin conscients.
La feina més important en aquesta fase a executar en l’estació o ubicació és la substitució de les
càmeres antigues seleccionades per les noves càmeres IP, que s’ubicaran en les mateixes carcasses
actuals. El detall de les tasques a executar, i que quedarà definit amb detall en la subfase
d’enginyeria, és:





Retirar la càmera analògica.
Retirar la font d’alimentació.
Retirar el cable d’alimentació actual fins la caixa d’alimentació de vídeo.
Retirar els tubs existents,
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Posar un tap al ràcord d’entrada de la alimentació que es retira.
Fixar la nova càmera al suport de la carcassa.
Enfocar correctament la càmera.
Netejar el vidre de la carcassa per dins i per fora.
Tancar la carcassa deixant-la perfectament enfocada i etiquetada
Modificar els icones de les càmeres migrades als plànols de SIVICE (càmeres amb fons blau
fosc) per tal que l’operador sàpiga que aquestes càmeres ja no estan en ús.

En configuració prèvia a laboratori del contractista s’hauran d’haver executat les següents tasques:




Programar la càmera en HD o Full HD.
Actualitzar els textos específics de la càmera
Securitzar la càmera incloent contrasenyes diferents a les que venen per defecte segons
indicacions de TMB.

Pel que fa a les càmeres que no es canviïn, es connectaran als codificadors a la Cambra de
Comunicacions Principal. Aquests hauran estat donats d’alta prèviament.
Les càmeres noves, que ja estaran instal·lades, també es posaran en servei aquella mateixa nit.
Es podrà procedir a acabar de retirar els cables d’alimentació i coaxials posteriorment a la posada en
servei del sistema, sempre i quan no calgui tocar més les càmeres de vídeo.
S’aprofitarà la mateixa nit de la migració per deixar instal·lat el “Client Lleuger de vídeo”,
preconfigurat al CGE. En qualsevol cas no estarà operatiu. El dia següent, amb connexió remota, TMB
configurarà l’equip deixant-lo ja en servei.

REQUISIT-8
La mateixa nit de la migració del sistema en una estació també s’instal·larà el Client
Lleuger de vídeo al Centre de Gestió d’Estació.

7.5.

Etapa 5: Comprovació i validació

Per a la validació de la migració el contractista haurà d’executar el protocol de proves d’acceptació
definit.
La definició del protocol de proves d’acceptació l’haurà de presentar el contractista i haurà de ser
validat per TMB. El protocol de proves ha de garantir que el sistema compleix amb les funcionalitats i
necessitats descrites en aquest Plec.
El procés de validació haurà d’incloure proves de tots els elements amb el Consolidador de vídeo per
donar com a vàlida la instal·lació. Les càmeres hauran de quedar perfectament enfocades visualitzant
les imatges que tenien anteriorment les càmeres analògiques, excepte que s’indiqui el contrari.
Per aquesta validació des del lloc central del Consolidador (client en el que està en producció el
sistema) l’adjudicatari haurà de disposar d’un tècnic qualificat en Centre de Control de Metro les nits
de les migracions. TMB el formarà convenientment perquè pugui realitzar de forma autònoma les
tasques de validació.
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A part de les comprovacions pròpies del sistema, el contractista haurà d’incloure en aquest protocol,
seguint les directrius de TMB, les proves necessàries per tal de validar les integracions amb altres
sistemes, indicades a l’apartat corresponent d’aquest Plec.

REQUISIT-9
Per tal de verificar, una vegada executada la migració del sistema, el correcte
funcionament del mateix, el contractista haurà d’executar amb resultat positiu el
protocol de proves corresponent. Aquest protocol de proves inclourà les integracions
del nou sistema amb els sistemes existents (consolidador, interfonia, ...). El contractista
dedicarà tots els recursos tècnics i humans necessaris per assegurar el bon
funcionament del sistema una vegada migrat.

7.6.

Etapa 6: Retirada material i cablejat antic

Posteriorment a la migració a IP d’una estació o ubicació s’hauran de realitzar les següents tasques:
En horari nocturn, s’hauran de retirar els cables i/o equipaments pendents relatius a l’antic sistema
analògic, que són :




Cable d’alimentació de la càmera: es retirarà cable + tub entre carcassa i caixa d’alimentació
SIVICE
Cable coaxial des de la càmera a la Cambra de Comunicacions Principal al llarg de tot el seu
recorregut.
Equipament de vídeo analògic de l’armari de vídeo de la Cambra de Comunicacions Principal:
es retirarà la vídeo matriu, l’equipament NKF de transmissió per FO, els videogravadors i/o
encoders si n’hi ha. Aquests equips es portaran a les dependències del contractista on es
netejaran per, posteriorment, ser entregats a Manteniment de Can Boixeres. La mateixa
operativa se seguirà amb les càmeres analògiques retirades.
Aquesta retirada d’equipament inclou la retirada i sanejament del cablatge entre
videomatrius/videogravadors i patch-pannel BNC-videogravadors, especialment els ponts
BNC amb RG179 de 2m. També els cables d’alimentació dels equips mencionats, cablejat de
dades de la videomatriu al borner del PDH, cable i borner d’alarmes de la videomatriu, i en
general tot l’equipament i cablatge que hagi quedat sense servei com a conseqüència de la
migració.



Equipament de vídeo de la CGE format per dos monitors analògics per veure les càmeres de
la videomatriu de l’estació (SIVICE) amb la corresponent retirada/sanejament dels cables
(alimentació i coaxials).

També s’hauran de desinstal·lar/retirar els equips de transmissió de vídeo NKF del sistema analògic
que estan ubicats a la sala STM1 de Sagrera. Es sanejaran els cablejats dels armaris en els que es
troben aquests receptors del sistema de fibra òptica.
Tots els elements físics del sistema analògic que es retiren s’hauran d’entregar en condicions, sense
cops i nets (exteriorment). Caldrà una neteja prèvia d’equips amb el corresponent bufat per part del
contractista. Els equips no podran entregar-se bruts de cap tipus de pols ni grasses.
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A nivell del lloc central, posteriorment a la migració, s’hauran de donar de baixa les càmeres de les
estacions del sistema SIVICE que passin a ser IP’s. Aquesta tasca, tot i ser executada per TECOSA sota
la contractació del contractista principal, serà responsabilitat del contractista principal. També
s’hauran de donar de baixa els videogravadors Net Hunter, tasca que realitzarà directament TMB.
El personal del contractista desplaçat al lloc central per verificar el correcte funcionament de les
càmeres migrades, haurà de canviar les icones de les càmeres posades en servei al seu nou format
(color blau). D’aquesta forma, una estació migrada presentarà el mateix plànol actual del SIVICE amb
les càmeres amb icones de color blau indicant així als operadors de SIVICE que aquestes càmeres han
estat migrades al nou sistema.
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8.
8.1.

CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Període de vigència

El període de vigència d’aquest contracte serà d’un any a partir de la data d’inici.
La data d’inici del present contracte serà en el primer trimestre de l’any 2021, ja que la present
licitació forma part d’un projecte més global que s’ha contractat per fases. L’actual contractació
correspon a la 6ª fase d’execució i, per tant, per iniciar-se ha d’haver finalitzat l’execució de la 5ª
fase, que forma part d’una altra contractació i que s’executarà al llarg de l’any 2020 i té la seva
previsió de finalització en el primer trimestre de l’any 2021.
8.2.

Certificacions d’obra executada

El seguiment econòmic de l’execució del projecte es farà mitjançant les certificacions de les unitats
d’obra executada.
Les unitats d’obra executades es basaran en el llistat de preus unitaris que s’indica en el capítol
10.UNITATS D’OBRA (AMIDAMENTS.
Per a cada un dels conceptes del quadre d’amidaments, el licitador presentarà la seva valoració
econòmica, el que es considerarà com a preu unitari de la unitat d’obra concreta.
D’aquesta forma, la multiplicació dels amidaments indicats pel preu unitari corresponent, donarà
com a resultat la valoració econòmica d’aquella partida concreta relativa a la unitat d’obra.
Així, mensualment, el contractista presentarà una certificació de les unitats d’obra executades en el
mes anterior, on indicarà l’amidament de les unitats d’obra executada i la valoració econòmica
associada. TMB haurà de validar expressament aquesta certificació. Tot i que el pla de facturació
preveu la presentació de la factura de les certificacions d’obra de forma bimensual, la presentació
d’aquesta certificació es farà de forma mensual (les certificacions d’obra també són una eina de
seguiment del grau d’execució de l’obra segons la planificació). La facturació, doncs, correspondrà a
la suma de les dues certificacions d’obra corresponents als dos mesos anteriors a la presentació de la
factura.
Hi haurà d’haver una coincidència entre la planificació de seguiment de l’avenç de l’obra i les
certificacions que es presentin.
En cas que, durant el desenvolupament del projecte, sigui necessari incorporar noves unitats d’obra
no contemplades en l’actual Plec, aquestes noves unitats d’obra s’incorporaran a les certificacions
seguint els mateixos criteris.
8.3.

Pla de facturació

La facturació del contracte es preveu seguint les següents fites:
a) Dues facturacions fixes basades en percentatges de l’import contractat:
o 25% de l’import total contractat a la recepció de la comanda per part del contractista.
Amb això es pretén donar una cobertura econòmica als primers aplegaments de
materials.
o 5% de l’import total contractat a la signatura de l’Acta de Recepció Definitiva, un cop
s’hagin complert els següents punts:
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S’hagi dut a terme tota la instal·lació i configuració dels equips (lliurament final de
totes les estacions i ubicacions, on s’assoleix el funcionament en producció de totes
les estacions i ubicacions afectades pel projecte).
 S’hagin superat totes les proves, certificacions i acceptacions establertes.
 S’hagi entregat tots els equipaments sobrants i/o de reserva segons projecte, i s’hagi
finalitzat completament el desmuntatge de cablejats i equipaments obsolets de les
corresponents estacions o ubicacions, entregant el material aprofitable a
Manteniment de Can Boixeres.
 S’hagi fet la formació.
 S’hagi lliurat tota la documentació sol·licitada segons està indicat en el Plec de
Condicions Tècniques.
b) Sis (6) facturacions a presentar cada dos mesos basades en les certificacions de les unitats
d’obra executades els dos mesos anteriors. Per tant seran facturacions a termini vençut.
En el segon cas, els preus unitaris a tenir presents en les valoracions econòmiques de les unitats
d’obra de les certificacions, hauran de contemplar l’ajust corresponent degut a les dues factures
fixes. Això farà que els preus unitaris que es facin servir per a la valoració de les certificacions siguin
un 30% inferiors (valor corresponent a les dues factures fixes).
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9.
9.1.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN L’OFERTA
Memòria Tècnica

El licitador presentarà una Memòria Tècnica especificant les característiques del sistema que
instal·la, que s’adaptaran el 100% al que Metro té estipulat respecte el sistema de CCTV IP. Aquesta
memòria serà el més detallada possible i en cap cas ha de ser una còpia de l’actual Plec, sinó una
ampliació que demostri el grau de comprensió que el licitador té sobre les condicions que es
demanen en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Per tal de poder fer les valoracions de les ofertes de forma el més homogènia possible, es demana
que el licitador presenti la Memòria Tècnica en una estructura documental determinada. Qualsevol
altre aspecte que consideri important remarcar en la seva oferta es farà en capítols diferents dels
proposats.
Així doncs, l’estructura de la Memòria Tècnica, ha de contemplar, com a mínim els següents capítols:
1. Objecte
2. Funcionalitats
Es farà una descripció detallada de l’acompliment de les funcionalitats definides al
Plec de Prescripcions Tècniques.
3. Especificacions tècniques
S’adjuntaran les especificacions tècniques de qualsevol element que constitueixi
part del projecte, inclosos cablatges i petits materials de instal·lació.
4. Pla d’execució
En aquest apartat el licitador especificarà amb detall el seu plantejament per a
l’execució del projecte, les fases en que el dividirà, l’abast de cadascuna, les
relacions entre elles, i el model de seguiment i relacional que proposa. Inclourà en
aquest apartat el detall de la documentació que proposa generar per tal de fer el
seguiment de l’execució del projecte.
Inclourà també el tractament que proposa pel tractament dels possibles
imprevistos que una obra d’aquestes característiques pot tenir.
El pla d’execució inclourà una planificació detallada on quedi clarament reflectit
com afronta el projecte, quines tasques diferenciades hi ha, com les pensa
realitzar i solapar unes amb altres per que es pugui executar l’obra sense afectar
al sistema en producció i minimitzant dies d’actuacions nocturnes a camp.
S’especificarà al detall l’estratègia de migració i el pla d’implantació.
5. Documentació As-Built
El licitador explicitarà la documentació As-Built que generarà a la finalització de
les instal·lacions.
6. Formació
El licitador presentarà la memòria del Pla de Formació a Operació Tècnica i
Manteniment, incloent els continguts proposats i els cursos que proposa impartir.
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7. Garantia i manteniment
El licitador descriurà de manera detallada quin pla d’assistència Tècnica
desplegarà durant el període d’execució del projecte i del període de garantia i
manteniment definit en el Plec, per tal de resoldre si hi ha problemes en qualsevol
de les estacions o ubicacions que s’hagin anat migrant. També farà una proposta
dels recursos humans i materials que proposa destinar a aquestes tasques.
8. Equip de treball i mitjans assignats
El licitador presentarà un organigrama dels recursos humans assignats a aquest
projecte que garanteixi que el projecte es podrà executar en el termini acordat.
Dins l'organigrama s'hauran d'indicar els següents punts:







El cap de projecte que representarà a l'empresa davant de FMB.
El personal dedicat al seguiment exclusiu del projecte oferint planificacions
detallades de l'evolució del projecte, informes periòdics, seguiment de
reunions, etc., per tal que el projecte es desenvolupi correctament.
El nombre d'equips de treball que es disposaran per fer les instal·lacions
d’estacions o ubicacions.
La presencia de Pilots Homologats PHS-I propis en l’equip de treball
(treballs a alçada en andanes a menys de 1 m de la vora d’andana).
La titulació i el currículum de l’equip proposat, indicant expressament els
projectes o instal·lacions en que hagin participat, tant en l’àmbit ferroviari
com pròpiament en sistemes de videovigilància.

El licitador inclourà les empreses que té intencions de subcontractar, la seva
dedicació i l’abast de la subcontractació
El licitador inclourà també en aquest capítol els mitjans tècnics i de suport
assignats a l’execució del projecte.
També inclourà els currículums vitae dels diferents components de l’equip de
treball indicant expressament la formació i experiència (sobretot en l’execució de
projectes similars) que aporta l’equip de treball.
9.2.

Oferta econòmica

El licitador presentarà la seva millor oferta econòmica seguint el següent format:



Oferta econòmica segons l’indicat a l’apartat 10.1.Unitats d’obra a executar.
Preu unitari d’actuació de manteniment correctiu causats per vandalisme i altres actuacions
fora de l’indicat en el contracte.
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10. UNITATS D’OBRA (AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS)
10.1. Unitats d’obra a executar
L’oferta econòmica s’haurà de presentar tenint present el següent quadre d’unitats d’obra, on
s’especifica la descripció de cada unitat d’obra i el seu amidament.

Nº
Partida

Descripció

Total

1.1

Subministrament i estesa de pont de 5 m SFTP CAT 6 dins del tub corrugat
corresponent entre la càmera de vídeo i la caixa de dades amb roseta Kerpen
aèria. Inclou etiquetatge corporatiu a ambdós costats.

690

1.2

Unitat de Subministrament i instal·lació sobre fals sostre de 5 m tub corrugat
blindat amb coberta de PVC entre caixa de dades i carcassa de la càmera de vídeo
inclosos ràcords al costat de la càmera i caixa de dades, per passar pont RJ45 de
dades de les càmeres.

690

1.3

Unitat de desmuntatge de càmera analògica existent dins de la carcassa, inclosa
la retirada de FA de càmera. Inclou neteja a fons del vidre de la carcassa per dins i
per fora, i reetiquetatge amb DYMO del identificador de carcassa si és necessari.

651

1.4

Retirada de cable d'alimentació de la càmera de vídeo analògica fins la caixa
d'alimentació de vídeo, inclòs tub corrugat grapat sobre fals sostre. Inclou
subministrament i instal·lació de un "tap" a ràcord de la carcassa per retirada del
tub.

651

1.5

Subministrament i instal·lació de carcassa antivandàlica homologada TMB (ref.
DOVER) per a les noves ubicacions de càmeres IP.

42

1.6

Subministrament, instal·lació i posta en servei de càmera IP SONY SNC-EB640 Full
HD dins de la carcassa tipus Metro ja existent a les estacions, alimentada per POE,
totalment configurada i correctament enfocada.

401

1.7

Subministrament, instal·lació i posta en servei de càmera IP SONY SNC-EB640 Full
HD dins de la carcassa tipus Metro ja existent a les Cotxeres, Tallers i Cues de
Maniobra, alimentada per POE, totalment configurada i correctament enfocada.
Inclou lloguer de medis elevadors propis per l’accés a les càmeres i retirada de
cables coaxials del sistema analògic.

292

1.8

Retirada dels cables coaxials de les càmeres migrades a IP d'una estació al llarg
de tot el seu recorregut fins la Cambra de Comunicacions (sanejat de cables),
retirant també trams de tubs que hi hagi.

20

1.9

Retirada dels cables coaxials de les càmeres migrades a IP a Cotxeres, Tallers i
Cues de Maniobra al llarg de tot el seu recorregut fins la Cambra de
Comunicacions (sanejat de cables), retirant també trams de tubs que hi hagi.

9
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Nº
Partida

Descripció

Total

1.10

Retirada dels dos monitors de vídeo de la CGE (i/o Cotxeres, Tallers i Cues de
Maniobra). Inclou també la retirada total dels cables coaxials fins la CCP i del IFRA
i el seu cablejat d'alimentació i de dades fins regleter de l'armari de la CGE.

33

2.1

Subministrament i instal·lació i posta en servei, inclosa la seva configuració de un
NVR ONVIF Onsafe R-HMCluster-3-12H6TB de Lanaccess, per gravació de 120
càmeres durant un mínim de 12 dies amb un BW de promig de 2 Mbits/s, HDD
especials de vídeo de 6 TB en RAID1 i tot el sw necessari per comunicar-se amb el
plugin ONVIF del Consolidador de vídeo. Suport de fins 150 càmeres IP, 3
processadors interns, font de alimentació redundant i 12 discs durs de 6TB.

19

Configurat en failover per assegurar en cas de fallada general, que un altre NVR
passa a gravar les càmeres del caigut (sistema de seguretat en cas de caiguda
d’un del videogravadors).
Inclou safata fixe Rittal 7145035 DK 19 409x500mm RAL 7035 instal·lada per
reforç a la subjecció del NVR.
2.2

Subministrament, instal·lació i estesa de pont de 10 m SFTP CAT 6 color "groc"
entre targetes de NVR i switch MPLS dins de les càmeres de comunicacions.
Inclou etiquetatge corporatiu a ambdós costats.

54

2.3

Subministrament i instal·lació en armari de 19" de Rack de codecs model ONSAFE
R-DH808 de Lannacces per insertar fins a 2 targetes codificadores de 4 o 8 canals
tipus CO8 o CO4. Xassís de rack (1,5 U).

3

2.4

Subministrament i instal·lació i posta en servei, inclosa la seva configuració de un
Codec IP ONVIF, compatible amb el pluguin ONVIF de TMB, Tipus Lannaccess
ONSAFE H808-E, tipus tarja enrackable en calent en bastidor 19" , de 8 canals per
estacions. 4CIF a 30 fps. H.264/MPEG-4/JPEG. Alimentació subministrada pel
propi rack, amb Garantia de 3 anys inclosa.

15

2.5

Retirada de l’antic sistema analògic de les estacions i ubicacions, format per
videomatriu, sistema de transmissió NKF, videogravador/rs Mitsubishi DTL2500 i
sanejat de cablejat dins de l'armari de vídeo a Cambra de Comunicacions. Inclou
la neteja d'equips retirats a i la seva entrega en bones condicions a Manteniment
de Can Boixeres, com a equipament de recanvi per altres estacions. Inclou
transports.

31

2.6

Retirada de l’equipament del sistema de transmissió i cablejats del vídeo analògic
a lloc central. Inclou la retirada de tot l’equipament de vídeo central de L2, L11,
Cotxeres, Tallers i Cues de Maniobra, ubicat al STM-1 (Sagrera). Inclosa la entrega
de material a Can Boixeres.

1
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Nº
Partida

Descripció

Total

3.1

Subministrament, instal·lació, configuració i proves d'un client lleuger ONSAFE
SM per la visualització local de càmeres IP als CGE's (Smart Monitor), en
substitució del VOLE a estacions, Cotxeres, Tallers i Cues de Maniobra.

33

Inclou la instal·lació de la pantalla TFT de 22” i el ratolí subministrats per TMB (tal
i com s’especifica en l’actual Plec de Prescripcions Tècniques).
3.2

Subministrament d'un client lleuger ONSAFE SM per la visualització local de
càmeres IP als CGE's (Smart Monitor), com a equipament de recanvis del sistema.

5

3.3

Subministrament i instal·lació d'un allargador d'alimentació (2m) de l'escomesa
de SAI de la CGE de sota del pupitre de la CGE, amb caixa amb parella de schukos
(caràtula vermella), per alimentar el smart monitor i el TFT de 22" del client
lleuger de vídeo de les estacions.

22

3.4

Subministrament i instal·lació i posta en servei de Power Box Rittal en armari
existent amb 8 endolls + 1 tèrmic de 10 A. Inclou el tèrmic, els endolls, el petit
material de muntatge i el cablejat intern. Inclou la desconnexió de l'actual línia
des dels registres i connexió Power Box, així com sanejat de les regletes actuals i
connexió al nou Power Box

22

3.5

Actuació nocturna per part de TECOSA per cada 4 estacions migrades consistent
en la re-configuració del SIVICE per eliminar del Telecomandament els elements
analògics de les estacions (videomatrius, càmeres) perquè el sistema segueixi
funcionant correctament incloent nou plànol bitmap de informació migració
estació al Consolidador inclosa actuació a la base de dades del SIVICE per esborrar
totes les càmeres per que no hi hagi problemes amb seqüències de càmeres
inexistents. Posta en servei i verificació del funcionament correcte (horari
nocturn)

8

3.6

Partida alçada de documentació i formació

1

3.7

Subministrament i instal·lació de una càmera DOMO de 6ª generació, SONY SNCWR632 Full HD, alimentació 24Vac o Poe, color dia/nit zoom x30, amb carcassa
antivandàlica d'exterior i braç de subjecció adient, en substitució dels actuals
DOMO's analògics

22

3.8

Unitat d'actualització de 32 plànols d’estació al Consolidador de vídeo a partir
dels plànols ACAD actualitzats que subministrarà TMB. S'adaptaran els plànols per
poder presentar-se en .bmp (o similar) mantenint les característiques dels
actuals.

1
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Nº
Partida

Descripció

Total

3.9

Instal·lació, configuració i posta en servei de càmera de vídeo IP SONY model EB640 a diferents estacions de la xarxa inclosa la carcassa i seu corresponent suport
(de sostre o paret).

20

També inclou el subministrament i la instal·lació del cablejat estructurat per
aquestes càmeres, posant les corresponents caixes de dades amb la roseta aèria
KERPEN. La partida econòmica d'alta de càmeres als NVR's i al Consolidador serà
assolida per Metro -no s’ha de valorar-) .
3.10

Subministrament de suport especial de càmera per sostre, paret o element de
fixació de la senyalització de les andanes.

20

3.11

Unitat d’instal·lació i certificació de cablatge estructurat CAT7 (90m) a estacions
segons normativa i etiquetatge de Metro amb caixa de dades amb roseta Kerpen
aèria contra patch panel de la cambra de comunicacions mes propera, incloent
pont a switch de la MPLS, per la connexió d'una nova càmera.

40

3.12

Unitat d’instal·lació i certificació de cablatge estructurat CAT7 (90m) a Tallers i/o
Cues de maniobra dins de túnel segons normativa i etiquetatge de Metro amb
caixa de dades amb roseta Kerpen aèria contra patch panel de la cambra de
comunicacions mes propera, incloent pont a switch de la MPLS, per la connexió
d'una nova càmera.

20

3.13

Subministrament i instal·lació i posta en servei d’un armari auxiliar AR tipus TMB
amb switch CISCO i FA. Inclou els 4 mòduls SFP CISCO.

3

El desglossament del material corresponent a aquesta descripció es troba definit
en el capítol 11.2.5 de l’Annex 2.
3.14

Subministrament i instal·lació d'armari RITTAL, model ES7001008 (Armari TS IT
de 42UA 800x800mm amb potes frontal i dorsal doble airejades) de dimensions
800x800x2200 (RACK 19"), amb portes perforades dobles de 40cm cada una i
amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els elements i
suports necessaris per poder instal·lar en el seu interior electrònica i cablejat de
diferents tipus. Inclou el Powerbox complet amb els 8 endolls en el seu interior
totalment cablejats i connectats. Inclou l'etiquetatge segons criteris de TMB.
Inclou la correcta fixació al terra.

3

Inclou també la connexió elèctrica al quadre de SAI de la CCP amb cable de de
3x4mm incloent la corresponent protecció diferencial-magnetotèrmica tipus VIGI
Superimmunitzat de 16A -C60N+VIGI C16/0,03A "SI"-
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11. ANNEXES
11.1. ANNEX 1 – TAULA DE REQUISITS

REQUISIT

COMPLIMENT

IDENTIFICACIÓ EN LA MEMÒRIA TÈCNICA
(capítol)
Documentació Sobre 2

Requisit 1

SI/NO

------

Requisit 2

SI/NO

------

El licitador presentarà les taules en el format anterior amb la següent informació:




REQUISIT: Correspon al número d’identificació dels requisits del present Plec de
Característiques Tècniques.
COMPLIMENT: SI/NO, indicant si es contempla el compliment o no del requisit concret.
INDENTIFICACIÓ EN LA MEMÒRIA TÈCNICA (capítol): Capítol del document de la Memòria
Tècnica, lliurada pel licitador en el Sobre 2, on es dona compliment al requisit concret.
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11.2. ANNEX 2: EQUIPAMENT HOMOLOGAT PER TMB
11.2.1. Càmeres de vídeo IP
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11.2.2. NVR On Safe R-HMCluster-3-12H6TB de Lanacces
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11.2.3. Còdecs de vídeo i xassís 19” per a còdecs
Rack d’alimentació LANACCESS de 2,5 UA per armaris de 19’’. A cada rack hi pot haver fins a 3 còdecs
DH804 o 808 de 4 o 8 entrades analògiques (és possible qualsevol tipus de combinació entre elles).
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11.2.4. Client lleuger de video (Smart Monitor)
El client lleuger de vídeo, o “Smart Monitor” de Lanaccess, és un dispositiu maquinari no basat en PC
amb sistema operatiu propietari ‘embeded’, no de propòsit general (no Windows, no Linux).
El equip disposa de 1 sortida de vídeo HDMI i suporta els estàndards de vídeo: MJPEG, PEG2, PEG4 i
H.264 a resolucions de 720p i 1080p (HD i FHD). També disposa d'un port Fast Ethernet i 2 ports USB,
un pel ratolí i l’altre de reserva, amb tap de protecció física.

Amb connexió web a la seva IP de gestió, l'Smart Monitor és gestionable en remot.
El ONSAFE Smart Monitor està integrat amb els videogravadors NVR’s de Lanaccess.
El Client Lleuger de Lanaccess forma part del sistema de videovigilància, pero només en l’àmbit local
en les estacions. No interactúa amb el Consolidador de Video (sistema central de Telecomandament
de video IP). Actua de manera distribuïda i funciona paral.lelament a l’anterior (que permet la
visualització de imatges des de client centrals) amb total independencia.

PPT_14850570-10 v2

Pàg. 54 de 63

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DEL DESPLEGAMENT DE
VIDEO IP A LA XARXA DE METRO

PPT_14850570-10 v2

Pàg. 55 de 63

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DEL DESPLEGAMENT DE
VIDEO IP A LA XARXA DE METRO

PPT_14850570-10 v2

Pàg. 56 de 63

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DEL DESPLEGAMENT DE
VIDEO IP A LA XARXA DE METRO

11.2.5. Armari remot AR de Metro
Armari de comunicacions AR Rittal Compacto de 400x500x210mm amb ref. ES8050076, dotat de
switch de 16 ports corporatiu homologat per TMB segons indicacions del departament de ITI, amb
tots els elements que es desglossen a continuació, muntat segons plànol adjunt (també s’adjunta
fotografia).
11.2.5.1. Esquema tipus d’armari remot AR estàndard
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11.2.5.2. Imatge de la instal·lació tipus d’armari remot AR estàndard
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11.2.5.3. Amidament del desglos d’armari AR (per 1 unitat)

Descripció

Quantitat
per unitat
d’armari AR

Subministrament, instal.lació i posta en servei d'un armari auxiliar AR tipus TMB amb switch
CISCO i FA.
El contingut de detall d’una unitat d’aquesta descripció està detallat en el llistat indicat a sota. Cada
unitat d’aquest preu incorporarà tot el definit en el detall.
Subministrament, suportació i instal·lació d'armari remot de comunicacions RITTAL metàl·lic,
amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els elements i suports
necessaris segons indicacions. Inclou l'etiquetatge segons criteris de TMB. Inclou la correcta
fixació a la paret o astial amb el material necessari per a garantir la seva correcta fixació.
Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB inclosa en l'annex de totes les referències
de forma que es consegueixi un sistema funcional.
La caixa estarà formada per les següents referències:
Envolvent “Especial TMB”
 1 x Armario metálico con puerta IP65 RITTAL ref. ES8050076
Sistema de tancament
 1 x Maneta con bombín + maneta libre RITTAL ref. 2537000 + ref. 2533000
 1 x Cilindro medio - Kaba Quatro ref. ES8002197
Ventilació
 2 x Filtro IP 54 con estera filtrante RITTAL ref. 3238200
Tapa cega
 2 x Tapa ciega p/ venti. con filtro IP 54 RITTAL ref. 3238020
Entrada i sortida de cables
 4 x PG21-M32 + ref 337324 Interflex
 1 x PG16-M25 + ref 337254 Interflex
 2 x PG13-M20 + ref 337224 Interflex
 1 x PG11-M20 ref 337204 Interflex

1

Carril DIN per fixació de components
 3 x Carril DIN de 350mm de longitud, perfil bajo
Switch/Font d’alimentació/Transceptor
 1 x Switch industrial de 16P RJ45 c/POE CISCO IE-2000-16PTC-G-E
 1 x Fuente industrial para Switches IE CISCO PWR-IE170W-PC-AC=
 4 x Subministrament i instal·lació de modul Transceiver Cisco model GLC-SX-MMD
Fibra òptica
 1 x Caja de distribución FO tipo Industrial Fibercom formada per Ref:F/CMF-14SC
RUB-DIN F/SPE-24-10
o 6 x F/HPF-ST/ST-MM
o 6 x F/CDE-ADSC/ST
o 6 x F/R09-S106P0-02
Punts de connexió RJ45
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16 x Roseta industrial de un RJ45 tipo Keystone para montaje en carril DIN LEONIKERPEN ref LKD9A5011300000
2 x Tapa p/roseta industrial LEONI-KERPEN ref LKD9A5011310000
16 x Conector RJ45 Hembra Cat.6A blindado, tipo Keystone LEONI-KERPEN ref
LKD9A5010100000

Alimentació del conjunt
 1 x Magneto térmico 2 polos 6A curva C con diferencial asociado tipo Vigi de 30mA
Clase A SuperInmunizado. SCHNEIDER ELECTRIC ref A9F79206 + A9Q31225
 1 x Magneto térmico 2 polos 10A curva C con diferencial asociado tipo Vigi de 30mA
Clase A SuperInmunizado. SCHNEIDER ELECTRIC ref A9F79210 + A9Q31225
 1 x Base de enchufe industrial tipo Schucko, p/ carril DIN SCHNEIDER ELECTRIC ref
VDE 0620 NEN 1020
 Borna 3 Polos, clema Cepo, 6mm WAGO ref:
o 4Ud x 282-681
o 2Ud x 282-687
o 2Ud x 282-328
Tirantets de fibra òptica i coure
 2 x Latiguillo MM bifibra 62,5/125 ST-LC de 2mts FIBERCOM ref F/LAT-Z186PP-02
 16 x Latiguillo RJ45 STP at.6A de 0,5mt LEONI-KERPEN ref LKF9AA230200000
Petit material
 Cable de 2x1mm Negro y Rojo
 Cable unifilar de 2,5mm2 color Negro
 Cable unifilar de 2,5mm2 color V/A
 Punteras huecas y terminales varios
 Numeración para cables y bornas
 Soporte autoadhesivo p/brida
Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 6 fibres 50/125 amb coberta
de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure d'halògens, tipus TMB,
codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions,
forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts.
Inclou l'etiquetatge segons normativa d'instal·lacions de TMB. En horari reduït i nocturn.
Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del
cablejat.

400 m

Subministrament i estesa de cablejat elèctric segons característiques del plec de BT (afumex,
color de coverta, certificacions) de 3x6mm2

400 m

Subministrament, connexió i instal·lació de protecció magnetotèrmica i diferencial de 10A
instal·lat en el quadre elèctric de la CCP

1

Subministrament i instal·lació de 1 panell distribuïdor de FO per rack de 19" de 24 posicions,
instal·lat en la CCP. El repartidor contindrà els encaradors corresponents a les 24 posicions i
també vindrà amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions amb la Fibra. Inclou
també el subministre i instal·lació d'un passafils d'una unitat d'alçada. Tot ell tipus Fibercom o
similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO i la indicació d'OM3.

1

6 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el repartidor de la
cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 12 fusions per cada unitat.

2
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Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 6 noves
fibres instal·lades.

2

Subministrament i instal·lació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de color aqua
de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa d'instal·lacions de TMB i la seva
documentació a l'excel de cablejat estructurat

8

11.2.6. Armari Rittal 800 x 800 mm per a Cambra de Comunicacions de Metro
Armari RITTAL, model ES7001008 (Armario TS IT de 42UA 800x800mm con puertas frontal y Puerta
dorsal doble aireadas) de dimensions 800 x 800 x 2200 mm. (RACK 19"), amb portes perforades
dobles de 40 cm cadascuna i bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els elements
i suports necessaris per poder instal·lar en el seu interior electrònica i cablejat de diferents tipus.
Inclou:





Powerbox complet amb els 8 endolls en el seu interior totalment cablejats i connectats.
Etiquetatge segons criteris de TMB.
Correcta fixació al terra.
Connexió elèctrica al quadre de SAI de la CCP amb cable de de 3x4mm amb la corresponent
proteció diferencial-magnetotèrmica tipus VIGI Superimmunitzat de 16A (C60N + VIGI
C16/0,03A "SI").
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11.3. ANNEX 3: TAULES MOSTRA DEL SISTEMA
El contractista rebrà per part de TMB una sèrie d’informació de les càmeres en format taula.
L’estructuració de les taules és la següent:



Files: cada fila representa una càmera.
Columnes: camp d’informació específic relatiu a aquesta càmera.

Aquesta documentació servirà per realitzar la instal·lació i el contractista l’haurà de seguir fidelment i
retornar la taula adientment completada, informant dels canvis que s’hagin donat.
1. Taula de cablejat oficial
Una primera taula correspon al format oficial de TMB per la documentació de cablejat estructurat.
Les columnes de la taula representen la informació de cablejat i connexionat de la càmera des de
l’origen (swich) fins al destí (punt de dades final). Els camps d’aquesta primera part son:


















Dependència: la sala tècnica dins l’estació o ubicació, seguint la nomenclatura interna de
TMB. Per exemple CCP (Cambra de Comunicacions Principal).
Armari: es correspon amb l’armari a on es troba l’equip origen.
Equip: l’equip origen d’on surt la tirada de cablejat, normalment un swich.
Port equip: el port del swich o equip origen d’on surt la tirada de cablejat.
Link: pot ser UP, DOWN o DISABLE, depenent de l’estat del port del swich.
Estat enllaç (Mbps): la velocitat (10, 100, 1000) i estat (HALF/FULL) del link del swich.
VLAN: la VLAN del servei, en aquest cas serà la de vídeo (161).
Id.Tirantet: la identificació de l’etiqueta del fuetó que surt del port del swich.
Port Patch: correspon al port del patch panel a on es connecta el fuetó que ve del swich.
Etiqueta Port Patch: correspon a la identificació del port del patch.
Tipus de cable: el tipus de cable fet servir en aquesta connexió.
Armari: es correspon amb l’armari a on s’ubica el patch panel.
Etiqueta punt usuari: correspon amb la identificació del punt de dades final.
Servei : correspon a l’equip connectat al final de la tirada de cablejat, com una càmera.
Adreça IP equip: correspon a l’adreça IP de l’equip final.
Dependència: correspon a la dependència a on es troba l’equip final.
Armari: correspon a l’armari (si aplica) a on es troba l’equip final.

2. Taula específica de vídeo o “taula simple”
Una segona taula conté informació relativa a videovigilància. Els camps són:






IN VKS: número de la carcassa de la càmera de l’estació.
Codi VOLE: és el número de càmera.
Codi pantalla: és una codificació composada pel codi d’estació (numeració interna de TMB) +
el codi VOLE.
Enfoc a...: descripció estandarditzada de cap a on enfoca la càmera.
IPs càmeres: adreça IP de la càmera.
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Swich: el swich d’on penja la càmera.
Boca swich: la boca de swich d’on penja la càmera.
Boca PP: la boca del patch panel a on es connecta el fuetó del swich.
Boca còdec: pel cas de càmeres analògiques, la boca del còdec.
Id.Tirantet: la identificació del fuetó entre el swich i el patch panel.
Id2.Tirantet: la identificació del fuetó entre la càmera i el punt de dades.
Format vídeo: pot ser VGA, HD o full HD.

3. Taula complerta
La taula de cablejat oficial i la reduïda s’ajunten, una a continuació de l’altra, per generar una taula
general d’informació de les càmeres, afegint es dos camps següents al final de tot:



Mac. Address: adreça MAC de la càmera.
Núm. sèrie: número de sèrie de la càmera.

4. Taula reduïda
Amb la taula específica de vídeo, es genera una taula necessària per donar d’alta les càmeres al
sistema actual (Consolidador), que conté els camps:













Format vídeo
IN VKS:
Codi VOLE
Codi pantalla
Enfoc a...
IPs càmeres
Identificador Visor: camp format per la concatenació del “Codi VOLE”, un “-“, i el camp
“Enfoc a”
Ubicació: correspon a la posició o ordre de gravació, dins de a targeta del gravador NVR
corresponent.
Bw: correspon amb el tràfic en Mbps que generarà una càmera, depenent del tipus: 3 per full
HD, 2 per HD i 1 per VGA.
Llegenda Mbits/s: aquesta columna només té dos files, representant la suma total de Mbps
de les càmeres corresponents a cada targeta del gravador. És important per poder verificar la
càrrega de tràfic que té el gravador, ja que es dimensionen al 50% per tal de poder realitzar
redundàncies entre ells.
Gravador: aquesta columna només té dos files, representant l’adreça IP de cadascuna de les
targetes del gravador.
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