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1 Introducció
En aquest document es descriuen les característiques tècniques de
l’equipament de Telecomunicacions i Informàtica que ha de subministrar i
instal·lar l’empresa adjudicatària dels vehicles pesats de la DGPEIS per tal de
donar compliment als requeriments del plec.
En el document també es detallarà la ubicació dels equips i les observacions
que es consideren necessàries per a la seva correcta instal·lació.
Un cop lliurat el vehicle, la DGPEIS finalitzarà la instal·lació dels equips que no
són objecte d’aquest plec. En concret, el capçal davanter i la CPU del terminal
Tetra.

2 Equipament i material a subministrar i instal·lar per
l’adjudicatari
2.1

A tots els vehicles pesats

A cadascun dels elements, en la part final entre parèntesis, es destaquen els
punts del document on es disposa d’informació addicional sobre les
característiques tècniques del element i consideracions sobre el seu muntatge:
 Caixa Integradora dels equips (4.1, 5.1)
 Cable d’alimentació de la caixa integradora (4.2, 5.2)
 Cablejat d’instal·lació de terminal Sepura SRG3900 (4.3, 5.3, 5.4):
- Cable de connexió del capçal davanter amb la CPU Sepura
- Cables de connexió del capçal posterior amb caixa d’ interconnexions
- Cable de connexió entre CPU Sepura i caixa d’interconnexions.
- Cable d’alimentació/audio per a CPU Sepura
 Suports i elements de fixació al vehicle del capçal davanter (4.4, 5.3)
 Kit de mans lliures (micròfon i polsador) (4.5, 5.5)
 Micro de mà i suport vehicle per a terminal Sepura SRG3900 (4.5)
 Antena TETRA amb el seu corresponent cablejat (4.7, 5.6)
 Antena GPS amb el seu corresponent cablejat (4.8, 5.6)
 Antena Combinada (GSM/UMTS/4G, GPS i W-LAN/BT), amb el seu
corresponent cablejat (4.9, 5.6)
 Altaveu de Cabina, amb el cable Sepura corresponent (4.10, 5.7)
 Altaveu exterior amb el cable Sepura corresponent (5.11)
 Commutador i Cable de selecció d’àudio (4.12, 5.8).
 Caixa d’interconnexions posterior (4.13, 5.9).
 Capçal IP67 posterior i connectors (4.14, 5.9)
 Microtelèfon Racal i suport (4.15, 5.9)
 Tub coarrugat per a la protecció de tot el cablejat instal·lat (4.16)
 Carregador de bateries de terminals portàtils Sepura (4.17, 5.10)
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Les referències d’elements Sepura són les dels models que actualment
utilitza la DGPEIS en els seus vehicles. Donat que aquests models poden
evolucionar i actualitzar-se, l’adjudicatari ha d’adaptar els diferents
equipaments especificats al model utilitzat en el moment de l’adjudicació. En
cas que l’adjudicatari vulgui posar un element diferent als especificats
s’haurà de comunicar prèviament a la DGPEIS per tal que ho validi.
2.2

Material addicional en cas de vehicle pesat amb UCS

La UCS es tracta d’un equip concebut com a “caixa negra” del vehicle i ha
de tenir les característiques tècniques i constructives que assegurin entre
altres poder recuperar les dades que en ell s’emmagatzemen en cas
d’accident.
Ha de permetre l’accés a la informació de la centraleta del vehicle
mitjançant d’un sistema tipus BUS-CAM amb protocol FMS/OBD, segons
fabricant.


UCS (4.18, 5.11)
2.3

Material addicional en cas de vehicle pesat amb PC i UCS

L’ordinador embarcat és complementari a la UCS, per tant tot vehicle pesat
amb ordinador embarcat porta també una UCS amb el seu corresponent
cablejat.
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Ordinador CPU + cablejat necessari (4.19, 5.12)
Pantalla + cablejat necessari (4.20, 5.12)
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3 Esquema de la instal·lació
A continuació es mostra un esquema general de la preinstal·lació de
l’equipament de telecomunicacions dels vehicles pesats de la DGPEIS:
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4 Especificacions tècniques i funcionals de l’equipament
4.1

Caixa Integradora dels equips

És la caixa que centralitza tota la instal·lació, ja que en el seu interior és on
s’instal·len els equips de telecomunicacions no accessibles directament per
l’usuari final per tal de protegir-los: CPU Sepura, UCS (Unitat de Control de
Seguretat), CPU ordinador,etc.
Constructivament ha de ser robusta, per tant es proposa que sigui metàl·lica.
Per tal de facilitar el manteniment i instal·lació, es considera convenient que
inclogui un subxassis extraible on vagin subjectes tots els equips del seu
interior, si bé s’admeten altres possibles solucions que s’acordin alhora de fer el
replanteig de la instal·lació entre l’adjudicatari i la DGPEIS.
Per tal de fixar els elements instal·lats en el subxassis s’utilitzarán els
corresponents suports per a la CPU Sepura, l’UCS i la CPU de l’ordinador.
4.2

Cable d’alimentació de caixa integradora

S’utilitzarà un cable bicolor vermell/negre de com a mínim 2,5 mm2 de secció
interna.
4.3

Cablejat d’instal·lació de terminal Sepura SRG3900

L’adjudicatari subministrarà i deixarà preinstal·lat el cablejat necessari per a
que la CPU TETRA i els 2 capçals puguin ser connectats.
La preinstal·lació de l’emissora SRG3900 i capçals consta dels següents
elements:
 Cable del capçal davanter a la CPU Sepura ubicada a la caixa
integradora. Ha de ser de 5 o 10 metres segons l’amidament i la
ubicació dels equips en el vehicle.
El cable de capçal és un multicable de 15 fils acabat amb un connector
DB15HD en un extrem i en un connector específic del fabricant de
l’equip de radio en l’altre.
Sepura Mobile remote Cable 300-00069 / 300-00070
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 Cable del capçal IP67 posterior a la caixa de interconnexions posterior.
El cable de capçal és un multicable de 15 fils acabat amb un connector
DB15HD mascle en l’extrem de la caixa integradora i en l’extrem del
capçal finalitzat en un connector específic IP67 del fabricant. S’utilitzarà
per connectar CPU amb capçal posterior.
IP67 remote console cable, 300-00774
En cap cas s’admetrà la presència de trams parcials, amb empalmes,
sinó que obligatòriament haurà de ser un sol tram de cable. Només si és
necessari per a la seva instal·lació podrà desmuntar-se un dels
connectors sempre i quan llavors torni a muntar-se correctament.
 Cable d’alimentació/audio per a CPU Sepura de 5 o 10 metres (segons
l’amidament i la ubicació dels equips en el vehicle).
El cable d’alimentació/d’àudio és un multicable de 15 fils acabat amb un
connector DB15 en un extrem, i en l’altre extrem separats amb borns els
cables d’alimentació i fils d’audio.
Sepura Power Cable 300-00066

4.4

Suports i elements de fixació al vehicle del capçal davanter

Permet la fixació del capçal a la cabina del vehicle i una lleugera rotació
d’aquest per ajustar l’angle de visió.
Sepure Console Pivot Mount Kit Sepura 300-00084
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4.5

Kit de mans lliures (micròfon i polsador)

Kit de mans lliures compatible amb el terminal Sepura SRG3900,
Remote Microphone and Switches (300-00079)

4.6

Micro de mà i suport vehicle per a terminal Sepura SRG3900

Longitud del cable: 630mm
Protecció ambiental: IP31
Fist Mic Sepura (300-00062)

4.7

Antenes TETRA

Les característiques principals i els model de l’antena TETRA que actualment
utilitzen els vehicles de la DGPEIS és el model “HM-TET” del fabricant
Panorama. S’admet qualsevol altre antena que sigui compatible amb el
correcte funcionament dels equips.
Característiques principals:
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Antena Flexible de ƛ/2 omnidireccional sense pla de terra
Rang de freqüències: de 380 a 430 MHz
Guany: 4 dBi
Impedància: 50 Ω
Potència màxima: 20W
Rang de temperatura de funcionament-40° to +80° C
Cable RG-58
El connector de l’extrem del cable que va connectat al terminal
Tetra és un BCN mascle, i el que va connectat a la base de
l’antena és roscat i específic de l’antena
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4.8

Antena GPS:

L’antena que actualment utilitza la DGPEIS és el model Hardmount Bulkhead
del fabricant Trimble, s’admet qualsevol altre antena que sigui compatible amb
el correcte funcionament dels equips.









Alimentació: 5 Vcc
Consum màxim 35 mA
Guany: 28 dBi ±3 dBi
LNA: 1.8 dB max a 25ºC, 2.3 dB max a 85ºC
Impedància: 50 Ω
Rang de temperatura de funcionament: -40° to +85° C
Rang d’humitat de funcionament 20% to 95%
La base de l’antena GPS es subjecte amb una femella que va
roscada a la part inferior de la base de l’antena.
 Cable RG-174
 El connector de l’extrem del cable que va connectat al terminal és
un SMC femella, i el que va connectat a la base de l’antena és
roscat, és un TNC mascle.
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4.9

Antena Combinada (GSM/UMTS/4G, GPS i W-LAN/BT):

L’antena que actualment utilitza la DGPEIS és el model Roof Mounted
Automotive Shark Antenna (ANT-LNBR1267) del fabricant Round Solutions,
s’admet qualsevol altre antena que sigui compatible amb el correcte
funcionament dels equips.
 La base de l’antena Combinada es subjecte amb una femella que
va roscada a la part inferior de la base de l’antena.
 L’antena porta els connectors separats 18 cm de la base de
l’antena amb un cable RG-174
 Els cables que s’instal·lin fins a la caixa integradora han de ser
RG-174
 Els connectors del cable finalitzat a la caixa integradora han de
ser:
o SMA/F pel GSM/UMTS/4G
o SMA-RP plug pel GPS
o SMA-RP plug pel W-LAN
 Compatible amb Xarxes 4G i Wifi AC

4.10 Altaveu de Cabina Tetra i cable corresponent
L’altaveu que actualment s’utilitza per l’interior de la cabina de vehicles pesants
de la DGPEIS és el model 300-00088 del fabricant Sepura
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Impedància : 4Ω nominal
Classificació d'energia : 8W
Dimensions: 15x15cm
Connector : AMP 1-480-318-0( femella )

10 de 25

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció
Extinció d’Incendis i Salvaments
Servei Tècnic
El cable que disposa és d’un metre de llarg amb possibilitat d’una extensió
addicional de 5m.
4.11 Altaveu exterior Tetra i cable corresponent
L’altaveu utilitzat per l’exterior dels vehicles pesants de la DGPEIS haurà de de
tenir les característiques mínimes següents:
 Consum:10W
 Impedancia:8Ω
 Protecció: IP65

Models utilitzats actualment a la DGPEIS : TOATC101A (10W) ,TOASC615M
(15W) i TOASC610EU
El cable necessari per connectar l’altaveu posterior es realitzarà en 2 trams:
 De l’altaveu a la caixa d’interconnexions posterior:
Es requerirà un cable de 2 fils (2x1mm2) de longitud variable en funció
de la ubicació de l’altaveu.
 De la caixa d’interconnexions posterior a la caixa integradora:
Es requerirà un cable de 2fils x1mm2 . Aquest ha de seguir el mateix pas
que el cable de 15fils esmentat en el punt 5.3 que connecta la caixa
integradora amb la caixa d’interconnexions. La longitud d’aquest cable
serà entre 10 i 15 metres.
4.12 Commutador i cable de selecció d’àudio
El commutador d’àudio serveix per activar l’audio en l’altaveu exterior. Aquest
s’instal·larà en el panell de comandaments del cotxe i serà del model facilitat
per la pròpia marca del fabricant del vehicle.
Del commutador a la caixa integradora es requerirà un multicable de 4
0,75mm2 .

ANNEX 4
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4.13 Caixa d’interconnexions posterior
És una caixa tipus “Legrand” plexo, de 180 x 140 x 80 mm
Es realitzaran les connexions del cable de 15 fils i cable de 2 fils provinents de
la caixa integradora amb el cable del capçal posterior i el cable de l’altaveu
extern respectivament.
4.14 Capçal IP67 posterior i connectors
Consola de l’emissora amb un grau de protecció a l’entrada de pols i aigua
superior al capçal davanter degut a que està ubicat en zona on es treballa amb
aigua. Estarà ubicat en la zona posterior del vehicle pesat.
Les seves característiques són les següents:
-

Model: SCC2 300-00760
Mesures (en mm): 185x58x46
Pes: 280g
Grau protecció: IP67

4.15 Microtelefon Racal i suport
Micro altaveu RA250 amb connector específic IP67 per a connectar-se al
capçal posterior.
El suport serà el necessari per a la subjecció del micro altaveu RA250.
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4.16 Tub coarrugat per a la protecció de cablejat
La instal·lació de cablejat addicional dels diferents elements indicats en aquest
document es realitzarà utilitzant tub coarrugat per tal de facilitar el manteniment
i un cert ordre del cablejat.
4.17 Carregador de bateries de terminals portàtils Sepura
El carregador de bateries SEPURA, compatible amb bateries model SRH, té
unes mides de 300 x 106 x 41 mm (llarga x ample x fons). El cable
d’alimentació és de 1 metre de llarg.

4.18 Unitat de Control i Seguretat (UCS)
Ha de ser un sistema robust i fiable, amb un sistema de supervisió (Watch Dog)
per hardware.

Funcionalitats:
 Posta en marxa de la UCS automàtica amb el clausor del vehicle
 Posta en marxa de la UCS automàtica al engegar el terminal Tetra
 Apagada ordenada de la UCS quan s’apagui el vehicle (clausor) i el
terminal Tetra. O sigui quan els dos estiguin apagats
 Enviar missatges SDS i d’ESTAT a través del PEI del terminal TETRA,
de manera autònoma en base a paràmetres de funcionament preprogramats:
 Estat d’encesa de la unitat
 Estat d’activació/desactivació de Sirena
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 Estat d’activació/desactivació de Rotatius
 Fins a 25 Estats predefinits addicionals en base a la informació que rep i
processa el sistema
 Adquirir la posició geogràfica del vehicle a través del receptor GPS.
Haurà d’emmagatzemar les posicions rebudes en les darreres 24 hores
de funcionament.
 Processar els missatges rebuts del centre de control :
o Configuració
o Petició informació
 Enviar a través del PEI del terminal TETRA la posició temps real cada
cert temps o certa distancia
 Comptabilitzar els quilòmetres recorreguts utilitzant les posicions GPS
 Enviament dels Km recorreguts cap al centre de control cada cert temps,
cert valor o sota petició a través del PEI del terminal TETRA
 Configurar l’emmagatzematge de l’històric de ruta : guardar cada cert
temps, certa distancia.
 Enviament de l’històric de ruta cap al centre de control cada cert temps o
sota petició a través del PEI del terminal TETRA
 Gestionar la informació obtinguda de la centraleta del vehicle via
interfície FMS/ OBD:
 Configurar històric paràmetres FMS/OBD
 Històric de valors promitjats del paràmetres FMS/OBD
 Històric de valors paràmetres FMS/OBD
 Emmagatzemar els paràmetres FMS/OBD de les darreres 24 hores de
funcionament
 Sincronisme del rellotge per GPS
 Poder connectar-se a un ordinador amb S.O Windows i proporcionar la
corresponent API per tal que un software desenvolupat en Visual Studio
pugui connectar-se a la UCS per tal que:
o Els Estats (encesa unitat, d’activació/desactivació de Sirena , etc)
anteriors no s’enviïn directament via Tetra sinó que es comuniquin
a l’ordinador embarcat
o Envií la posició GPS, com si el GPS estes directament connectat
a l’ordinador
o Passi la informació del Rellotge de la Unitat processat, alarmes
generades, informació OBD del CAN BUS del vehicle
 Configuració en local a través d’un navegador web (haurà de disposar
d’un servidor web per la seva configuració) o remota, a través de
missatges SDS. La configuració en local haurà d’estar protegida per nom
d’usuari i contrasenya.
 El programari de la UCS s’haurà de poder actualitzar localment a través
d’un port Ethernet.
Característiques principals mínimes:
 Sistema basat en un microprocessador a 180MHz o superior
 Receptor GPS

ANNEX 4

14 de 25

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció
Extinció d’Incendis i Salvaments
Servei Tècnic
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sirf GSC3
20 canals
Altura màxima : 18.000m
Velocitat màxima : 500m/s
Acceleració máxima : 4g
Jerk : 5m/s3
Arrencament en fred : 33s
Arrencament calent : 500ms
Arrencament normal : 31s
Adquisició en fred : -145dBm
Adquisició en calent : -155dBm
Navegació : -159dBm
Exactitud : millor de 2.5m durant el CEP

 Alimentació : de +12 a + 24Vdc.
 Consum màxim : 250mA/12Vdc
 Port OBDII (On Board Diagnostics II) o bé Interfície FMS (Fleet
Management System) en funció del tipus de vehicle
 2 Connectors Ethernet 10/100 Base T
 2 ports sèrie RS232 : 1 port auxiliar i un port terminal Tetra
 Connector antena GPS per antena activa
 LEDs d’estat visibles amb l’equip muntat:
 Led funcionament equip
 Led alimentació CPU
 Led estat posició GPS
 Tots els connectors han de ser accessibles amb l’equip muntat al vehicle
 Equip configurable per web pel port Ethernet
 Equip configurable remotament (missatges SDS)
 Programari actualitzable a través del port Ethernet
Connexionat:
La UCS es connectarà amb:
 L’Antena GPS
 El sistema de control de la Sirena i pont de Llums
 La centraleta del vehicle (CAN BUS) amb protocol ODB:
o SAE J1850 PWM
o SAE J1850 VPW
o ISO 9141-2
o ISO 14230-4 (KWP 5BAUD)
o ISO 14230-4 (KWP FAST)
o ISO 15765-4 (CAN 11/500)
o ISO 15765-4 (CAN 29/500)
o ISO 15765-4 (CAN 11/250)
o ISO 15765-4 (CAN 29/250)
o Qualsevol altre utilitzat pel vehicle subministrat per l’adjudicatari
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El terminal TETRA a traves del port PEI
El terminal TETRA per control d’engegada/aturada
Ordinador Embarcat
Senyalització del clausor del vehicle per control d’engegada/aturada
4.19 Ordinador embarcat i cablejat necessari

Les funcionalitats i característiques bàsiques de l’ordinador embarcat seran les
següents:
Funcionalitats:
 Posta en marxa automàtic al engegar el terminal Tetra
 Apagada ordenada (Windows) i ordinador quan s’apagui el terminal
Tetra.
 Capacitat per executar aplicacions del paquet Office (Word, Excel,
Power Point, Acces) i visualització de Pdf’s
 Capacitat per executar l’aplicació de mobilitat de la DGPEIS
 Generar alarmes segons la configuració del sistema. La majoria
d’alarmes seran generades per la UCS i visualitzades a la pantalla de
l’ordinador mitjançant una aplicació especifica de gestió de la UCS
 Configurar la UCS. L’accés a la configuració estarà restringit per usuari i
contrasenya
 El rellotge sincronitzat amb rellotge de la UCS
Característiques principals mínimes:












Processador adaptat a la instal·lació de vehicles
Memòria RAM 8GB (com a mínim)
Disc Dur: estat sòlid de 128GB (com a mínim)
Sistema operatiu: Windows 7 64bits en Català (No versions embedded)
1 x DC-IN Jack / 1 x Estèreo Headphone / MIC Combo Jack
1 Port Ethernet 100Mb/s
4 ports USB integrats, dels quals com a mínim un v3.0
2 ports sèrie RS232
Wireless 802.11b/g/ac o superior
Refrigeració passiva (sense ventilador)
Receptor de posicionament GPS integrat.

Connexionat:
L’ordinador embarcat es connectarà amb:
 L’UCS
 El terminal TETRA a traves del port PEI
 El terminal TETRA per control d’engegada/aturada
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 Pantalla
 Senyalització del clausor del vehicle per control d’engegada/aturada
Cablejat:
 Cable d’alimentació per a pantalla fins la caixa integradora.
 Cable multifilar de 15x0,25mm2 per a dades acabat en la caixa
integradora.
 Cable usb per a connectar les funcions tàctils de la pantalla.
 Cable usb amb connector usb femella finalitzat en el tablier del vehicle

Es deixarà 1 metre de marge de cadascun dels quatre cables dins de la caixa
integradora.
El pas de cable haurà de passar per un punt de fàcil accés com pot ser la
guantera del vehicle, deixant allí un marge de 0,5m de cable per a realitzar
futures adaptacions de connectors.
4.20 Pantalla Ordinador i cablejat necessari
Les característiques de la pantalla han de ser les següents:









ANNEX 4

Mida mínima: 10,1”
Resolució nativa: 1024x600 24bits
Tecnologia Pantalla: LED o superior
Vida Útil: >50.000h
Luminància : 500 cd/m2
Tecnologia tàctil : capacitiva
Protecció frontal : IP64 mínim
Connector roscat de vídeo compatible amb CPU.
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5 Consideracions generals de la instal·lació
A continuació es destaquen els punts més importants a tenir en compte per tal
de dur a terme la instal·lació:
 Es farà un replanteig conjunt (DGPEIS, Adjudicatari) per cada model de
vehicle a instal·lar. En el replanteig es decidirà la ubicació de tots els
components i pas de cablejat de la instal·lació.
 El document del replanteig el generarà l’adjudicatari i haurà de ser enviat
a la DGPEIS (Secció Telecomunicacions) per a la seva validació que
serà feta en un termini màxim de tres dies laborables. Si no fos validat,
l’adjudicatari haurà d’assumir les objeccions fetes i fer un nou document
que haurà de ser validat. En tot cas, aquest procés de validació no podrà
retardar la planificació de les instal·lacions per part de l’adjudicatari.
 La instal·lació haurà de ser validada i acceptada per la DGPEIS (Secció
Telecomunicacions) que instal·larà el capçal de comandament i el mòdul
de ràdio. En cas que la DGPEIS (Secció Telecomunicacions) no
consideri acceptada la instal·lació, l’adjudicatari haurà de resoldre les
no-conformitats en un termini màxim d’una setmana.
 En cap cas s’admetrà la presència de trams parcials de cable, amb
empalmes, sinó que obligatòriament hauran de ser d’un sol tram. Tot i
que pot haver alguna excepció en cas de necessitat, però sempre de
manera consensuada amb el personal de la Secció de
Telecomunicacions.
 En cap cas els passos de cables impediran el correcte funcionament
dels airbags amb que pugui anar equipat el vehicle.
 Tots els elements estaran firmament agafats de forma que no es
descollin o esdevinguin un perill per el seu desplaçament en el cas
d’accident o vibracions produïdes per l’ús freqüent del vehicle per
camins no asfaltats.
 A fi de poder recarregar la bateria del vehicle quan estigui a parc, s’ha de
posar un endoll a 220V autoejectable (a través de posada en marxa del
vehicle o similar). Incorporarà led avisador, visible pel conductor.
Tot seguit es detallen les consideracions especifiques per a cadascun dels
elements de la instal·lació:
5.1

Caixa Integradora d’Equips

S’instal·larà a l’interior del vehicle, protegida de l’aigua i la pols.
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A l’hora de l’elecció de l’emplaçament es tindran en compte els següents
criteris:
 Es pugui obrir fàcilment, sense que la tapa es trobi amb obstacles.
 Sigui fàcil i còmode accedir al seu interior, per tal de facilitar les tasques
d’instal·lació i manteniment.
 Inclourà les subjeccions necessàries per a tots els equips que s’instal·len
en el seu interior
 El recorregut dels cables dels elements que s’han de preinstal·lar, i que
s’han de fer arribar fins aquesta caixa. Per tant, cal tenir en compte la
longitud del cables a l’hora d’elegir la ubicació de la caixa integradora.
 La caixa s’ha de poder subjectar de manera segura, per tant, la selecció
de la superfície on fixar-la és molt important, s’ha d’assegurar que no es
descollarà en les condicions d’ús a que serà sotmès el vehicle per la
DGPEIS com a vehicle de Bombers.
5.2

Cable d’alimentació de la caixa integradora

Es connectarà des de la bateria o caixa de fusibles (segons el tipus de vehicle)
fins la caixa integradora.
La seva longitud dependrà del tipus de vehicle. I en tot el seu recorregut només
hi haurà un fusible de 10A, col·locat al cable positiu (color vermell).
La ubicació del fusible haurà de ser accessible, per tal de facilitar el
manteniment posterior. Sempre que sigui possible serà un fusible més des de
la pròpia caixa de fusibles del vehicle. Així mateix, estarà correctament
etiquetat per facilitar-ne la identificació.

Punt de connexió
Fusible d’alimentació
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5.3

Capçal, Suport del capçal, Cable del capçal de la cabina i
micro

El cable de capçal és un multicable de 15 fils que acaba amb un connector
DB15HD en un extrem i en un connector específic del fabricant de l’equip de
radio en l’altre.
El costat del cable amb el connector DB15HD s’ha de deixar a l’interior de la
caixa integradora. Com a mínim a la caixa integradora hi haurà d’haver 1 metre
d’aquest cable. I el costat del cable amb el connector específic s’ha de
connectar al capçal.
El micro es connectarà al capçal.

En l’elecció de l’emplaçament del suport es tindrà en compte que:
 El suport del capçal del terminal TETRA s’instal·larà al quadre de
comandament del vehicle, per tal que el capçal es pugui fixar en un lloc
visible.
 La pantalla del capçal sigui visible pel conductor i l’acompanyant.
 El teclat sigui accessible pel conductor i l’acompanyant.
 El micròfon que va connectat al capçal quedi en un lloc accessible pel
conductor i l’acompanyant.
 Minimitzar l’efecte del sol a la dificultat de visió de la pantalla.
 La subjecció robusta del suport del capçal.
 El recorregut del cable de capçal, doncs ha d’arribar fins a la caixa
integradora d’equips.
5.4

Cables de connexió de la caixa integradora amb caixa
d’interconnexions posterior

Pel que fa els dos cables comentats en el punt 5.3 que connecten aquestes
dues caixes.
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El cable de 15 fils, en el costat del cable acabat en la caixa integradora serà
amb el connecto DB15HD mascle. Com a mínim a la caixa integradora hi haurà
d’haver 1 metre d’aquest cable.
A l’extrem de la caixa d’interconnexions posterior s’acabarà amb un DB15HD
femella. Com a mínim a la caixa d’interconnexions hi haurà d’haver 0,5 metres
d’aquest cable.
En cap cas s’admetrà la presència de trams parcials, amb empalmes, sinó que
obligatòriament haurà de ser un sol tram de cable. Només si és necessari per a
la seva instal·lació podrà desmuntar-se un dels connectors sempre i quan
llavors torni a muntar-se correctament.
El cable de 2 fils seguirà el mateix recorregut que el cable de 15 fils. Aquest
cable es finalitzarà a la caixa integradora amb 1 metre de marge i amb 0,5
metres a la caixa d’interconnexions posterior
5.5

Kit de mans lliures (micròfon i polsador)

Aquest Kit consta d’un micròfon i d’un polsador.
Tant el micro com el polsador venen amb els seus respectius cables, que
s’acaben unit en un connector específic que es connecta al capçal de l’equip
que s’instal·la a la cabina del vehicle.
En l’elecció de l’emplaçament del suport es tindrà en compte que:
 La ubicació del micròfon és crítica, una mala ubicació impedeix un
correcte funcionament de l’equip.
 El micròfon es col·locarà al costat del conductor, elevat i dirigit cap a ell,
un bon lloc acostuma a ser el muntant de la porta.
 El polsador es col·locarà, en principi, al tablier del vehicle de tal manera
que al conductor li sigui còmode la seva pulsació mentre està conduint.
5.6

Antenes

L’antena TETRA, la de GPS i Combinada s’instal·laran a l’exterior del vehicle, a
la part superior del sostre de la cabina.
En l’elecció de l’emplaçament es tindrà en compte que:
 Les tres antenes estiguin a una distància mínima de 30 cm de la sirena
del vehicle.
 Les tres antenes estigui separades entre ells un mínim de 10 cm.
 L’antena GPS ni la combinada no quedin tapades per cap element que
impedeixi la visió directa al cel.
 La subjecció sigui robusta.
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 El recorregut del cable de cada antena, doncs han d’arribar fins a la
caixa integradora d’equips.
 L’accessibilitat des de l’interior de la cabina als connectors
d’interconnexió entre la base de l’antena i el cable. Per facilitar aquest es
podrà habilitar un registre d’accés.
 Com a mínim dins la caixa integradora hi haurà 30 cm del cable d’antena
Es tindrà especial cura amb el segellat de les bases de les antenes per tal
d’evitar l’entrada d’aigua a l’interior del vehicle i no realitzar cap estrebada dels
cables d’antena per no malmetre els connectors
5.7

Altaveu TETRA cabina i cablejat

L’altaveu del terminal de ràdio TETRA, es situarà a l’interior del vehicle.
A l’hora de l’elecció de l’emplaçament es tindran en compte els següents
criteris:
 Permeti escoltar amb claredat l’àudio generat per l’equip de radio, sense
molestar a cap dels ocupants.
 El recorregut del cable d’altaveu ha d’arribar fins a la caixa integradora
d’equips.
 La subjecció sigui robusta.
 Com a mínim dins la caixa integradora hi haurà 30 cm d’aquest cable
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5.8

Commutador i cable de selecció d’àudio

En l’elecció de l’emplaçament es tindrà en compte que:




Sigui accessible pel conductor i l’acompanyant.
No pugui accionar-se accidentalment
La subjecció sigui robusta

La selecció de l’emplaçament es farà conjuntament amb el personal de la
Secció de Telecomunicacions.
Conmutador d’àudio
cabina / bomba.

5.9

Caixa d’interconnexions, altaveu exterior, capçal IP67
posterior i suport microtelèfon racal

Aquesta caixa es col·locarà a la part posterior del vehicle, p.ex: a la bomba en
vehicles autobomba, en un lloc definit pel personal tècnic de la Secció de
Telecomunicacions.
No obstant, s’ha de tenir en compte que haurà de ser un lloc protegit però a la
vegada fàcilment accessible per tal de poder dur a terme les connexions
posteriors (capçal i altaveu posterior).
Altaveu

Caixa
d’interconnexions de
bomba

Capçal posterior

Micro i suport Racal
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L’adjudicatari també haurà de col·locar l’altaveu exterior, el capçal IP67
posterior i el suport del microtelèfon racal.
Pel que fa el capçal posterior s’haurà de deixar fixat i amb el cable que va a la
caixa de interconnexions connectat i finalitzat en aquesta caixa amb un mínim
de 30 cm de marge.
Aquest tres elements es subjectaran al vehicle assegurant que no es
descollaran en les condicions d’ús a que serà sotmès el vehicle per la DGPEIS
com a vehicle de Bombers.
5.10 Carregador de bateries de terminals portàtils
El carregador s’instal·larà a l’interior del vehicle, protegit de l’aigua i la pols.
A l’hora de l’elecció de l’emplaçament es tindran en compte els següents
criteris:
 S’han de poder posar i treure còmodament les bateries a carregar
 S’ha de poder subjectar de manera segura, per tant, la selecció de la
superfície on fixar-la és molt important.
 Es subjectarà al vehicle assegurant que no es descollarà en les
condicions d’ús a que serà sotmès el vehicle per la DGPEIS com a
vehicle de Bombers.
Els cable d’alimentació és de 1 metre de llarg i s’ha de portar fins a la caixa
integradora d’equips, es pot allargar en cas de necessitat sempre i quan la
connexió de l’allargo estigui en un lloc accessible i sigui amb cable de les
mateixes característiques (secció).
5.11 UCS
La UCS anirà instal·lada a la caixa integradora, juntament amb la CPU del
terminal TETRA.
5.12 Ordinador Embarcat i Pantalla
La CPU anirà instal·lada a la caixa integradora, juntament amb la CPU del
terminal TETRA i la UCS.
La pantalla ha de quedar instal·lada de tal manera que quedi integrada amb el
tablier del vehicle.
La ubicació de la pantalla és critica, una mala ubicació impedeix fer un bon ús i
impedir-ne la seva visió.
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En el tablier del vehicle s’ha d’instal·lar un connector USB connectat a la CPU
de l’ordinador, de tal manera que es puguin connectar dispositius USB sense
haver d’accedir a la caixa integradora. Aquest connector serà addicional a la
connexió USB necessària per fer funcionar el tàctil de la pantalla.
Pel que fa el cablejat de l’ordinador embarcat s’utilitzarà el següent:
 Cable d’alimentació per a la pantalla fins la caixa integradora.
 Cable multifilar de 15x0,25mm2 per a dades acabat en la caixa
integradora.
 Cable usb per a connectar les funcions tàctils de la pantalla.
 Cable usb amb connector usb femella finalitzat en el tablier del
vehicle

Es deixarà 1 metre de marge de cadascun dels quatre cables dins de la caixa
integradora.
El cable haurà de passar per un punt de fàcil accés com pot ser la guantera del
vehicle, deixant allí un marge de 0,5m de cable per a realitzar futures
adaptacions de connectors.

Vist i Plau

Cap de secció de parc mòbil
CPISR-1 C Julio
Vazquez Escribano

Signat digitalment per CPISR-1 C
Julio Vazquez Escribano
Data: 2019.03.19 13:01:33 +01'00'

Julio Vázquez Escribano
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CPISR-1 C Màxim
del Valle Ferrer

Signat digitalment per CPISR-1 C
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