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JOAN SANS FREIXAS (1 de 1)
L'Alcalde
Data Signatura: 27/12/2018
HASH: 297d6e1711652dc4e0614f5a65c358aa

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE
LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ESTALVI ENERGÈTIC DEL SISTEMA
D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’ARBOÇ DINS DE LA ZONA DEL PLA DE BARRIS
AMB ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.

CLÀUSULA PRIMERA. Règim jurídic
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) és la regulació de les
condicions que regiran la contractació de les actuacions de millora de l’estalvi
energètic del sistema d’enllumenat públic de L’Arboç dins de la zona del Pla de Barris.
Les actuacions objecte i abast del present procediment de contractació son les que
s’indiquen al document adjunt como Annex I.
L’Adjudicatari serà responsable de l’execució de les actuacions. L’Ajuntament ha de
disposar de l’estructura tècnica necessària per poder coordinar les actuacions.

CLÀUSULA SEGONA. Àmbit d’aplicació
Les instal·lacions objecte del present contracte son les instal·lacions d’enllumenat
públic que es troben dins de la zona del Pla de Barris del terme municipal de L’Arboç i
que es troben detallades a l’Annex I del present plec.

CLÀUSULA TERCERA. Requisits generals
Es convenient que els licitadors realitzin un estudi de les instal·lacions actualment
existents, abans de redactar la seva proposta, considerant l’estat actual, i per això, es
podrà sol·licitar a l’Ajuntament autorització per tenir accés a les mateixes sempre que
no afectin al normal funcionament. Per visitar les instal·lacions, l’Ajuntament
determinarà data i hora de les visites amb el personal encarregat del servei de
manteniment.
El termini de garantia de les actuacions així com dels equips subministrats serà d’un
mínim de 5 anys, a comptar des de l’acta de recepció de les obres.

Amb la finalitat de garantir la qualitat dels productes a subministrar, als següents
apartats es detallen les característiques mínimes que han de complir els productes. El
no compliment d’alguna d’aquestes característiques mínimes serà motiu de no
acceptació de la proposta i la conseqüent exclusió del licitador.
Les propostes per la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tindran en
compte la substitució de les lluminàries existents per altres lluminàries més eficients
amb tecnologia LED.
Així mateix, l’Adjudicatari inspeccionarà i supervisarà pel seu compte les diferents
fases durant l’execució de les actuacions, subministrament d’equips, muntatge, posada
en servei i proves de funcionament, assumint totes les responsabilitats que puguin
derivar per qualsevol dany i/o perjudici, ja siguin directes o indirectes que es puguis
causar durant l’execució del contracte.
El calendari d’execució, posa en servei i proves podrà ser modificat de mutu acord
entre l’Ajuntament i Adjudicatari, en el cas que concorrin causes força major o
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CLÀUSULA QUARTA. Prestacions assegurades per l’Adjudicatari

sorgeixin imprevistos que impedeixin el compliment dels terminis inicialment estipulats.
L’acceptació de la nova instal·lació per part de l’Ajuntament tindrà lloc una vegada
s’hagi verificat el correcte i adequat funcionament, mitjançant la realització de proves
adequades per cada equip i per el conjunt de la instal·lació. Aquestes proves seran
realitzades sola la responsabilitat de l’Adjudicatari i dels seus proveïdor en presencia
d’un representat de l’Ajuntament. Les mateixes verificaran el compliment dels
preceptes recollits a la normativa que sigui d’aplicació per cadascuna de les
instal·lacions.
Una vegada resultin satisfactòries les proves i mesures, l’Ajuntament subscriurà
conjuntament amb l’Adjudicatari, i per duplicat, un Certificat d’Acceptació dels equips,
per el que s’entendrà a efectes del contracte com un reconeixement d’haver rebut els
equips correctament així com les actuacions realitzades.

CLÀUSULA CINQUENA. Documentació a aportar
Documentació tècnica a incloure al sobre 1
La memòria tècnica inclourà tota aquella informació que sigui necessària per valorar
les següents aspectes:
-

Coneixement de l’estat actual de les instal·lacions abast del projecte

-

Proposta de producte (estètica i característiques tècniques)

o

Hores de funcionament actual: 4.300 hores

o

Consum d’equips auxiliars en llums de descàrrega: 15%

-

Programa d’obres

-

Pla de gestió de residus

A més a més, s’ha de presentar un Estudi luminotècnic, en base a la solució proposta i
la classificació de les vies d’acord al Reglament d’Eficiència Energètica a Instal·lacions
d’Enllumenat Exterior (Real Decret 1890/2008).
L’Adjudicatari haurà d’adjuntar a la proposta, a més a més de la documentació tècnica
exigida anteriorment, la documentació tècnica específica d’acord a IDAE segons la
seva guia de Requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED de
l’enllumenat exterior:
a) Documentació general de l’empresa
Les empreses que promocionin, fabriquin, subministrin o instal·lin productes amb
aplicació de tecnologia LED, hauran de facilitar la següent documentació i emplenar
les fitxes incloses als annexos adjunts.
- Dades de l’empresa:
o

Nom de l’empresa fabricant de la solució LED i, en el seu cas, del distribuïdor.
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Estudi sobre els consums energètics (fins 1 punt), tant de la situació actual com
de la situació posterior a emprendre les actuacions. Per això, es tindrà en compte els
següents paràmetres de càlculs:

o

Activitat social

o

Número d’Identificació Fiscal

o

Direcció empresa

o

Correu electrònic

o

Pàgina web

o

Número de telèfon i Fax

o

Persona de contacte

- Certificat ISO 9001 de l’empresa fabricant del producte ofert.
- Certificat ISO 14001 de l’empresa fabricant del producte ofert.
- Certificat ISO 18001 de l’empresa fabricant del producte ofert.
- Catàleg o informació tècnica publicada amb les especificacions dels productes oferts.
b) Memòria tècnica amb les característiques general de la lluminària i
components
Les dades, paràmetres i característiques a apartar, seran, com a mínim, les següents:
LLUMINÀRIA

o

Marca i model

o

Marcat CE de la lluminària: Declaració de Conformitat

o
Memòria descriptiva dels elements, detalls constructius, material utilitzats,
recomanació de la instal·lació i manteniment, possibilitat de reposició de diferents
components i resta d’especificacions. El disseny de la lluminària, com a mínim,
permetrà la reposició del sistema òptic i del dispositiu de control electrònic de forma
independent i d’aquesta forma el manteniment del mateixos no implicarà un possible
canvi complert de la lluminària.
o

Plànols, a escala convenient, de planta, alçat i perspectiva.

o
Fitxa tècnica del producte, on es descriuran les seves característiques,
dimensions, prestacions i paràmetres tècnics de funcionament.
§

Potencia nominal assignada i consum total de la lluminària

§

Factor de potencia de la lluminària als règims normal i reduïts.

§

Quantitat de LEDs, marca i model del LED i les seves característiques
elèctriques

§

Temperatura màxima assignada dels components i temperatura dels
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Les lluminàries hauran d’estar protegides contra les sobretensions transitòries
mitjançant la xarxa elèctrica fins 10kV. Degut a la càrrega electroestàtica en zones
amb risc de tempestes, es recomana que les instal·lacions que es realitzin sobre
suports de material aïllant les lluminàries siguin de classe I.

components en funcionament a temperatura ambient de 25 ºC sense
circulació d’aire.

o

§

Distribució fotomètrica, flux nominal total emes per la lluminària i flux
lumínic emes a l’hemisferi superior en posició de treball.

§

Rendiment de la lluminària.

§

Vida útil estimada per lluminària tenint en compte els conceptes
Manteniment del flux lumínic (L) i la probabilitat de pèrdua de flux
lumínic (B).

§

Rang de temperatures ambient de funcionament dels seus paràmetres
fonamentals, en funció de la temperatura ambient exterior, indicat com
a mínim entre -10°C i 35°C.

§

Grau d’hermeticitat de la lluminària, detallant el del grup òptic i el del
compartiment dels accessoris elèctrics, en cas de que siguin diferents.

Característiques del mòdul LED instal·lat a la lluminària
§

Número de LEDs disposats al mòdul.

§

Marca i model del LED. S’adjuntarà la fitxa tècnica on apareguin totes
les característiques de funcionament, reproducció cromàtica,
temperatura de color i altres característiques elèctriques.

§

Corrent d’alimentació del mòdul LED per la lluminària proposada.

§

Marcat CE: Declaració de conformitat.

§

Marca, model i dades del fabricant

§

Temperatura màxima assignada

§

Tensió i corrent de sortida assignada

§ Factor de potencia. Corba on s’indiqui els valors per al valor de
potencia en funció de la potencia de sortida del Driver.

o

§

Consums del Driver

§

Grau d’hermeticitat IP

§ Tipus o funcionalitat de control: 1-10V, PWM….
Marcat CE: Declaració de conformitat.

c) Certificats i assajos emesos sobre la lluminària i components
S’hauran d’aportar els següents certificats o resultats de assajos realitzats a la
lluminària i components que formen part de la proposta, verificant les característiques
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DISPOSITIU D’ALIMENTACIÓ I CONTROL (DRIVER)
o
Característiques tècniques del Driver proposat a les lluminàries:

indicades pel fabricant, havent de complir els valors de referència.
LLUMINÀRIA
o
Marcat CE: Declaració de conformitat, tant de la lluminària com dels seus
components.
o

Certificat del compliment de les normes:
§

UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requisits generales i assajos.

§ UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requisits particulars. Lluminàries
d’enllumenat públic.
§

UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requisits particulars. Projectors.

§ UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part
3-2: Límits. Límits per les emissions de corrent harmònica (equips amb
corrent d’entrada ≤16A per fase)
§ UNE-EN 61547. Equips per enllumenat d’ús general. Requisits
d’immunitat CEM.
§ UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques
relatives a la pertorbació radioelèctrica d’equips d’enllumenat i similars.
§ UNE-EN 62031. Mòduls LED per enllumenat general. Requisits de
seguretat.
§ UNE-EN 62471. Seguretat Fotobiològica de llums i equips que
utilitzen llums.
o
Certificat sobre el nivell d’hermeticitat de la lluminària: conjunt òptic i general,
segons norma UNE-EN 60598

o
Assaig de mesures elèctriques: tensió, corrent d’alimentació, potencia nominal
dels LEDs i potencia total consumida per la lluminària amb tots els seus components,
factor de potencia.
o

Assaig de temperatura màxima assignada dels components.

o

Mesura de l’Índex de Reproducció Cromàtica (mínim requerit: Ra 70).

o
Mesura de Temperatura de color correlacionada en graus Kelvin, rang de
temperatura admès: de 3000 a 4000K (±300).

CLÀUSULA SISENA. Condicions tècniques del subministrament
Per tal de garantir la qualitat dels productes a subministrar, i la seva
compatibilitat amb els que actualment es troben instal·lats, els següents
apartats indiquen les característiques mínimes que han de complir els
mateixos. El no compliment d’alguna d’aquestes característiques mínimes
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o
Assaig fotomètric de la lluminària: matriu d’intensitats lluminoses, diagrama polar
i isolux així com corba de coeficient d’utilització. Flux lluminós total emès per la
lluminària i flux lluminós emès a l’hemisferi superior en posició de treball (FHSINST).

serà motiu de la no acceptació de l’oferta i la conseqüent exclusió del
licitador.

-

Lluminària tipus vial
Hauran de substituir-se les lluminàries per altres d’aspecte
semblant que incorpori tecnologia LED. Aquestes lluminàries LED
han de complir amb les següents característiques tècniques
mínimes:

-

§

Grau de protecció IP: IP65

§

Grau de protecció IK: IK09

§

Muntatge: Braç/Columna/Bàcul, el que correspongui

§

Índex de Reproducció Cromàtica (IRC): >70

§

Eficàcia: ≥ 110lm/W

§

Temperatura de color: 3.000K/4.000K

§

Rang de temperatura en funcionament: -20°C fins 45°C

§

L80 B10 a 25°C: 85.000 hores

Lluminària tipus villa

-

§

Grau de protecció IP: IP65

§

Grau de protecció IK: IK09

§

Muntatge: Braç/Columna/Bàcul, el que correspongui

§

Índex de Reproducció Cromàtica (IRC): >70

§

Eficàcia: ≥ 90lm/W

§

Temperatura de color: 3.000K/4.000K

§

Rang de temperatura en funcionament: -20°C fins 45°C

§

L80 B10 a 25°C: 85.000 hores

Lluminària tipus fernandina
Hauran de substituir-se les lluminàries per altres d’aspecte
semblant que incorpori tecnologia LED. Aquestes lluminàries LED
han de complir amb les següents característiques tècniques
mínimes:
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Hauran de substituir-se les lluminàries per altres d’aspecte
semblant que incorpori tecnologia LED. Aquestes lluminàries LED
han de complir amb les següents característiques tècniques
mínimes:

-

§

Grau de protecció IP: IP65

§

Grau de protecció IK: IK09

§

Muntatge: Braç/Columna/Bàcul, el que correspongui

§

Índex de Reproducció Cromàtica (IRC): >70

§

Eficàcia: ≥ 90lm/W

§

Temperatura de color: 3.000K/4.000K

§

Rang de temperatura en funcionament: -20°C fins 45°C

§

L80 B10 a 25°C: 85.000 hores

Lluminària tipus semiesfèrica / decorativa

-

§

Grau de protecció IP: IP65

§

Grau de protecció IK: IK09

§

Muntatge: Braç/Columna/Bàcul, el que correspongui

§

Índex de Reproducció Cromàtica (IRC): >70

§

Eficàcia: ≥ 100lm/W

§

Temperatura de color: 3.000K/4.000K

§

Rang de temperatura en funcionament: -20°C fins 45°C

§

L80 B10 a 25°C: 85.000 hores

Lluminària tipus projector
Hauran de substituir-se les lluminàries per altres d’aspecte
semblant que incorpori tecnologia LED. Aquestes lluminàries LED
han de complir amb les següents característiques tècniques
mínimes:
§

Grau de protecció IP: IP65

§

Grau de protecció IK: IK09

§

Muntatge: Braç/Columna/Bàcul, el que correspongui

§

Índex de Reproducció Cromàtica (IRC): >70

§

Eficàcia: ≥ 100lm/W

§

Temperatura de color: 3.000K/4.000K

§

Rang de temperatura en funcionament: -20°C fins 45°C
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Hauran de substituir-se les lluminàries per altres d’aspecte
semblant que incorpori tecnologia LED. Aquestes lluminàries LED
han de complir amb les següents característiques tècniques
mínimes:

§
-

-

L80 B10 a 25°C: 60.000 hores

Suport tipus columna troncocònica:
§

Acer laminat, qualitat S-235-JR

§

Fust d’una sola peça

§

Doble cordó de soldadura entre fust i placa base

§

Galvanitzat en calent EN-ISO 1461

§

Lacat segons RAL determinat

§

Possibilitat d’ancoratge de diversos braços

§

Alçada de 4 metres

§

Porta de registre

Driver

-

§

Grau de protecció IP: IP65

§

Carcassa: Alumini

§

Regulació de flux de 8 nivells

§

Rang de temperatura en funcionament: -15°C fins 55°C

§

Protecció para sobre-temperatura

§

Factor de potencia: 0,90

§

THD (Distorsió Harmònica Total): <25%

§

Protecció sobretensions: 10 kV

§

Compatible amb sistema de telegestió punt a punt i
sistema de regulació a capçalera.

Quadres de comandament
§

Els quadres seran integrals. Estaran compostos de dos
mòduls integrats a la mateixa envoltant (Escomesa i
mesura, comandament i protecció per dos mòduls)

§

Tensió de treball de 400/230V F+N.

§

Grau de protecció IP del conjunt: IP65

§

Grau de protecció IK del conjunt: IK10

§

Mòduls interiors d’escomesa, comandament i protecció
estaran formats per caixes de doble aïllament classe II.
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Les lluminàries inclouran l’element auxiliar d’arrancada (Driver)
que haurà de tenir com a mínim les següents característiques:

Temperatura de treball de -20ºC fins 45ºC

§

Envoltant exterior de xapa d’acer inoxidable de 2mm.
Petita teulada de protecció a la pluja. Pintura exterior
normalitzada sintètica.

§

El sòcol i bancada seran d’acer inoxidable.

§

Panys de triple acció amb vareta d’acer inoxidable i
empunyadura contra vandalisme ocultable amb suport
de bloqueig per cadenat.

§

El mòdul d’escomesa i mesura contindrà l’escomesa
elèctrica segons les normes particulars de companyia
elèctrica, la caixa general de protecció i els comptador
electrònics per tarifa integrada.

§

El mòdul de comandament i protecció contindrà
l’interruptor general IGA, comptadors de potencia
segons la intensitat nomina en categoria AC3,
Proteccions de les línies de sortida amb interruptors
magnetotèrmics i diferencials rearmables de 300mA de
reconnexió automàtica, display amb teclat (4 a 6
sortides), proteccions de circuit de maniobra, enllumenat
interior amb llum protegida classe II i preses de corrent
auxiliar.

§

Protecció contra descàrregues atmosfèriques i
sobretensions combinada classe I+II basada en la
tecnologia de “via de chispas”. Corrent de xoc de llamp
50KA i capacitat d’apagat de la corrent consecutiva de
25kAms / 100kAms.

§

Cablejat de potencia del centre de comandament serà de
secció mínima 6mm2.

§

Les bornes de connexió per les línies de sortida dels
circuits d’enllumenat exterior seran de secció mínima de
35 mm2. Amb premsaestopes PG29 per protecció de
cada línia.

§

Els quadres compliran la directa comunitària de baixa
tensió 93/98/CEE. Directiva comunitària de compatibilitat
electromagnètica 89/336/CEE.

§

Els quadres han de satisfer la Norma per conjunts de la
aparamenta en baixa tensió UNE-EN 60439-1, Norma de
grau de protecció per envoltants UNE-EN 60529 (IP), i la
norma de grau de protecció per envoltants UNE-EN
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§

50102 (IK).
§

Els quadres han de complir el Reglament de Baixa Tensió
RD842/2002.

§

La producció dels quadres estarà assegura segons Norma
UNE-EN-ISO
9001/2000
amb
Certificat
AENOE
ER-0420/1996.

CLÀUSULA SETENA. Disposicions particulars
Sobre tots els elements desmuntats per l’execució de l’obra, l’Ajuntament decidirà en
primer lloc si aquests elements els vol conservar o no, en cas que si els volgués
conservar, l’Adjudicatari entregarà de forma ordenada tot el material desmuntat que
vulgui conservar, i aquell material que no es vulgui conservar, l’Adjudicatari estarà
obligat a realitzar la gestió dels residus pertinents en cada cas. A més a més,
l’Ajuntament rebrà un certificat conforme s’ha els residus s’han dut a un centre de
reciclatge.

CLÀUSULA VUITENA. Modificacions
Qualsevol modificació de la instal·lació, serà objecte de nova clàusula addicional al
contracte especificant les noves condicions i el seu import corresponent, que haurà de
guardar relació amb els valors establerts al contracte per característiques similars-
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L’Arboç, document signat electrònicament
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MEMÒRIA TÈCNICA RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ESTALVI ENERGÈTIC DELS
SISTEMA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’ARBOÇ DINS DE LA ZONA DEL PLA DE
BARRIS
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ANNEX II

TAULA DE VERIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LES EMPRESES
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DADES GENERALS DE L’EMPRESA LICITADORA
Nom de l’empresa
Activitat social de l’empresa
Número d’Identificació Fiscal
Direcció postal
Direcció de correu electrònic
Pàgina Web
Números de telèfon i fax
Persona de contacte
DADES GENERALS DE L’EMPRESA FABRICANT DE LES LLUMINÀRIES LED
Nom de l’empresa
Activitat social de l’empresa
Número d’Identificació Fiscal
Direcció postal
Direcció de correu electrònic
Pàgina Web
Números de telèfon i fax
Persona de contacte
Certificat ISO 9001
Certificat ISO 14001
Certificat ISO 18001
Catàleg o informació tècnica
publicada amb especificacions
dels productes.

ANNEX III
TAULA DE VERIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

12
13
14
15

DADES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS DISPOSITIUS D’ALIMENTACIÓ I
CONTRO (DRIVER) NECESSARIS PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA
LLUMINÀRIA
1
Marca, model i dades del fabricant
2
Tensions i intensitat de sortida assignades
3
Temperatures màximes assignades (ºC)
4
Consum total i factor de potencia
5
Grau d’hermeticitat
6
Vida útil (hores)
7
Tipus de control
8
Marcat CE
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DADES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE LES LLUMINÀRIES
Marca i model
Materials de fabricació
Manual d’instal·lació
Elements de possible reposició
Mides i descripcions físiques (mm)
Fotografies/Catàleg
Potències (Consum nominal, Factor de Potència)
Flux lluminós total emès
Flux lluminós emès a l’Hemisferi Superior (%)
Eficàcia de la lluminària (lm/W) de cada lluminària
Vida útil en hores: s’haurà d’indicar com a mínim la quantitat d’hores per L80B10,
podent especificar-se altres valors.
Rang de temperatura ambient de funcionament sense alteracions dels paràmetres
fonamentals.
Grau d’Hermeticitat i Protecció
Característiques d’emissió lluminosa en funció de la temperatura exterior (rang
mínim de -10ºC a 35ºC)
Marcat CE
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ANNEX IV

CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES A COMPLIR PER ELS CENTRES DE
COMANDAMENT

Descripció

Obligació

Els quadres seran integral. Estaran compostos de dos mòduls integrats a la
mateixa envoltant (Escomesa i mesura, comandament i protecció)
Tensió de treball de 400/230V F+N, potència fins a 43,64 kW 400V 63A.
Grau de protecció del conjunt IP65 i IK10 (Excepte mòdul estabilitzador-reductor
amb grau IP55 i IK10 si disposa del mateix).
Mòduls interiors d’escomesa, comandament i protecció estaran formats per
caixes de doble aïllament classe II.
Temperatura de treball de -20ºC fins 45ºC
Envoltant exterior de xapa d’acer inoxidable de 2mm. Petita teulada de protecció
a la pluja. Pintura exterior normalitzada sintètica.
El sòcol i bancada seran d’acer inoxidable.
Panys de triple acció amb vareta d’acer inoxidable i empunyadura antivandàlica
ocultable amb suport de bloqueig per cadenat.
El mòdul d’escomesa i mesura contindrà l’escomesa elèctrica segons les normes
particulars de companyia elèctrica, la caixa general de protecció i els comptador
electrònics per tarifa integrada.
El mòdul de comandament i protecció contindrà l’interruptor general IGA,
comptadors de potencia segons la intensitat nomina en categoria AC3,
Proteccions de les línies de sortida amb interruptors magnetotèrmics i
diferencials rearmables de 300mA de reconnexió automàtica, display amb teclat
(4 a 6 sortides), proteccions de circuit de maniobra, enllumenat interior amb llum
protegida classe II i preses de corrent auxiliar.
Protecció contra descàrregues atmosfèriques i sobretensions combinada classe
I+II basada en la tecnologia de “via de chispas”. Corrent de xoc de llamp 50KA i
capacitat d’apagat de la corrent consecutiva de 25kAms / 100kAms.
Cablejat de potencia del centre de comandament serà de secció mínima 6mm2.
Les bornes de connexió per les línies de sortida dels circuits d’enllumenat
exterior seran de secció mínima de 35 mm2. Amb premsaestopes PG29 per
protecció de cada línia.
Els quadres compliran la directa comunitària de baixa tensió 93/98/CEE. Directiva
comunitària de compatibilitat electromagnètica 89/336/CEE.
Els quadres han de satisfer la Norma per conjunts de la aparamenta en baixa
tensió UNE-EN 60439-1, Norma de grau de protecció per envoltants UNE-EN
60529 (IP), i la norma de grau de protecció per envoltants UNE-EN 50102 (IK).
Els quadres han de complir el Reglament de Baixa Tensió RD842/2002.
La producció dels quadres estarà assegura segons Norma UNE-EN-ISO 9001/2000
amb Certificat AENOE ER-0420/1996.
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ANNEX V
CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES A COMPLIR PER AL CONTROL DELS
CENTRES DE COMANDAMENT
Descripció

Obligació

Software basat en una aplicació web amb accés per usuari i clau d’accés.
La comunicació entre els centres de comandament i el servidor central
serà mitjançant GPRS o xarxa LAN (RJ-45).
Detecció immediata d’errors
Detecció de vandalisme a la instal·lació elèctrica
Possibilitat d’encesa i apagament del centre de comandament mitjançant
dispositiu mòbil.
Control de consums: mesura dels consums energètics i representació
gràfica per hores, dies, setmanes, mesos i anys
Exportació de les dades de consum a fitxers de càlculs.
La configuració d’encesa i apagament dels centres de comandament es
configurable de forma remota per un centre de comandament o per tot el
municipi al mateix temps.
Es mostren alarmes i detecció de fallides i el sistema genera informes
d’aquestes fallides.
El sistema detecta i informa de la fallida general de tensió al centre de
comandament.
El sistema pot detecta fallides a cadascuna de les fases dels circuits de
sortida.
El sistema registra les hores de funcionament de la instal·lació.
El sistema permet encendre i apagar l’enllumenat de forma remota.
El sistema permet detectar corrents de fuga i emetre una alarma si es
sobrepassa el límit establert, amb detector adequat.
El
sistema
és
immune
als
pics
de
tensió
generats
per
l’activació/desactivació dels contactors de maniobra, amb protecció
adequada.
El sistema permet fer lectures en temps real de tensions, intensitats, factor
de potencia i consums de cada fase independentment.
El sistema permet anar allotjat a l’envoltant o armari amb el grau de
protecció mínim establert pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i en
concret a la seva ITC-BT-09.
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