PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A CONTRACTAR, PER PROCEDIMENT OBERT
HARMONITZAT, ELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT
ANNEX 8 - CRITERIS PER A LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC
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CRITERIS GENERALS

NORMATIVES
-

Real Decret 1890/2008

-

Decret 190/2015 de desenvolupament de l' ordenació de l'enllumenat per a la protecció del medi
nocturn. Aplicable des de 27-11-2015.

ENLLUMENAT PÚBLIC
-

Il·luminació:
o

S’adequarà en alçada i potència a les amplades del carrer, proporcionant la quantitat de
lux i la uniformitat que demana normativa. Aquest il·luminació s’intensificarà als
encreuaments per millorar la visibilitat i seguretat als passos de vianants.

o
-

Uniformitat mínima del 0.40.

Enllumenat públic:
o

Es renovarà tota la instal·lació relativa a l’enllumenat, adaptant-nos al compliment de la
normativa en vigor, per tant s’hauran de renovar i/o adequar els quadres d’enllumenat
públic dels que actualment penja l’enllumenat d’aquests carrers o en cas necessari
col·locar un nou.

o

Als carrers principals s'instal·larà un altre corrugat de reserva tocant als corrugats
d'enllumenat, en previsió de connexió dels elements d’informació (OPI’S, CELL’S, parades
de bus, etc)

o

Tots els bàculs disposaran d'arqueta (cega en el cas del vial de cornisa). També hi haurà
una arqueta als peus de l'armari d'enllumenat.

o

Arqueta de 60x60cm a sortida de quadre. La resta de 40x40cm cada 40m, canvis de
direcció o creuaments.

-

o

Ral de les lluminàries similar al galvanitzat.

o

Columnes sense pintar per facilitar el manteniment.

o

Tot el cablejat serà armat (RVFV-K o similar)

Nou quadre:
o

Els quadres elèctrics per l’enllumenat públic han de ser d’acer inoxidable, tipus ARI
d'Arelsa o similar, amb espai suficient per incloure el mòdul de telegestió implantat per
l'Ajuntament de Viladecans.

o

Bancada d’acer inoxidable a on col·locarem els quadres elèctrics: mínim 30 cm des del
nivell de vorera

o

La contractació serà inferior o igual a 6.9kw, mai superior.

o

Quadre preparat amb caixa de seccionament segons indicacions de companyia.

o

El quadre tindrà diferencials rearmables tipus DR 25 REG de Arelsa.

o

L'encesa de les línies es podrà controlar mitjançant telegestió i també amb un rellotge
astronòmic tipus Secelux o similar.

o

Contactor a cadascuna de les línies comandat pel sistema de telegestió/Secelux.

o

Protecció rearmables (diferencial+automàtic) model Circutor o similar.
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o

Protecció de sobretensions que actui sobre l’IGA i no sobre maniobra, per si existeix
alimentació a contenidors.

o

Caixa de fusibles marca Claved.

o

Subministrament i ma d’obra de pintura protectora anticorrosiva, antiorins, antigrafitti, fins
a 1m d’alçada per a la base de suports d’enllumenat públic. Pintat abans de la col·locació,
a fàbrica.

-

o

Una línea de reserva (diferencial + magnetotèrmic) al quadre elèctric.

o

Els tubs seran corrugats.

o

Contactor a cadascuna de les línies comandat pel sistema de telegestió.

o

Tot el cablejat serà armat (RVFV-K o similar)

o

Plaques de TT en lloc de piques

o

Equips electrònics de doble nivell models HEP o similar (sense linea de comandament)

Semaforització
o

Els semàfors disposaran de quadre independent, encara que el comptador pot ser el
mateix i en el mateix armari.

-

Telegestión en QM
Suministro e instalación de equipo dataloger SIGEEN acompañado de Analizadores de redes
eléctricas, los cuales se conectaran en los circuitos previamente acordadas. SIGEEN le permitirá
obtener en todo momento la energía consumida en sus instalaciones, mediante los contadores y
analizadores vinculados el. Los datos se registran cada 30/45 segundos y se transmiten a nuestro
servidor web, donde el cliente accederá fácilmente desde cualquier lugar, dicho acceso se realiza
mediante usuario y contraseña. Cada usuario tendrá acceso a los contadores o analizadores
previamente asignados.
SIGEEN le permite:


Gestionar sus consumos.



Simular facturas entre fechas seleccionadas por el usuario.



Organizar equipos por Potencias, Nº Contratos etc.



Envió automático de Facturas por Email.



Creación de Alarmas por consumos etc.



Medición de los principales parámetros eléctricos: Intensidad, Potencia activa y
reactiva, Voltaje, Factor de Potencia, ...

Compuesto por:


Datalogger Sigeen



Analizador de Redes trifasico hasta 90A



8 Entradas digitales optoaisladas, libres de tensión para verificación de
encendidas, etc.



4 Salidas de Relés libres de tensión Vmax=250V , Imax= 2A para poder activar
hasta 4 encendidas dentro de cada cuadro.



1 Puerto Serie RS485 (ModBus).



1 Interface Ethernet



1 Puerto USB
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-

Router 3G para conectar a Internet y conversor para fibra óptica, etc.

Retirada de lluminàries i línies existents o connexions a quadres existents:
Les farà l’empresa de manteniment, que actualment es SECE.

REQUERIMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC
-

Llumeneres LED
Les llumeneres hauran de complir:
o

Compliran amb els requeriments i prescripcions tècniques descrites al document
“Requerimientos tecnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado
exterior” editat per ANFALUM i l’IDAE (annex 10)

o

Tindran una Temperatura de color màxima de 4000 K

o

La garantia mínima del conjunt serà de 10 anys.

o

Amb possibilitat de canviar fàcilment la matriu de LEDs ja sigui per defectes de fabricació o
per finalització de la seva vida útil.

o

Disposaran de Drivers programables per funcionar a nivell reduït i es podrà programar el
seu horari i percentatge de funcionament.

-

Garantia
Al marge dels certificats i assaigs sol·licitats en el punt 3, el fabricant o instal·lador aportarà les
garanties per a qualsevol element que formi part de la lluminària, així com de la instal·lació que
provoqui una fallida total o una pèrdua de flux lumínic superior a la prevista en la proposta
presentada, garantint les prestacions lumíniques de les lluminàries.
Aquesta garantia es basarà en un ús de 4.100 hores/any, per a una temperatura inferior a 35ºC en
horari nocturn i no disinuirà per l’ús de controls o sistemes de regulació.
A més dels propis aspectes del muntatge i connexió elèctrica de les lluminàries, la garantia haurà
de cobrir:
o

Fallida del LED. Es considerarà la fallida total de la lluminària LED, quan un percentatge
igual o superior al 10% dels LED’s que composen una lluminària, deixin de funcionar.

o

Reducció indeguda del flux lluminós. La lluminària haurà de mantenir el flux lluminós
indicat de la garantia prenent com a valor de referència L70.

o

Fallida del sistema d’alimentació. Els drivers o fonts d’alimentació, hauran de mantenir el
seu funcionament sense alteracions en les seves característiques durant el termini de
cobertura de la garantia.

o

Altres defectes (defectes mecànics). Les lluminàries poden presentar altres defectes
mecànics deguts a fallides del material, execució o fabricació per part del fabricant.
Aquests defectes hauran de quedar degudament reflectits en els termes de la garantia
acordats.

o

Tots els termes de garantia que fan referència a la pròpia lluminària, hauran de quedar
prèviament acordats entre l’empresa instal·ladora i el fabricant, considerant-se que la
garantia recollirà tots aquells elements que conformen la lluminària.
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o

La garantia inclourà tant el subministrament com la instal·lació de la lluminària o
lluminàries a substituir.

ENLLUMENAT NADALENC

-

Cada sirga 40w aproximadament

-

Els bàculs amb previsió d'enllumenat de Nadal inclouran argolla i doble porta de fàbrica.

-

L’argolla estarà a alçada de 6m quan el bus hagi de passar per sota.

-

Els fanals hauran d’estar enfrontats als carrers amb enllumenat nadalenc

-

S’ha de preveure una arqueta a peu de fanal (ja que entraran els tubs de l’enllumenat, amb una o
dos lluminàries i l’enllumenat nadalenc)
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