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1 OBJETIU
L’objectiu d’aquest plec és la instal·lació d’equipaments necessaris per al transport de senyal de vídeo
professional per mitjà de la infraestructura de fibra òptica del Gran Teatre del Liceu, que uneix el
control central audiovisual (Sala 501) amb la resta d’espais amb interès audiovisual de l’edifici.
2 ESPECIFICACIONS DELS EQUIPS A SUBMINISTRAR
2.1 Electrònica de fibra òptica estacionària
Subministrament d’1 unitat de cofre (frame) d’electrònica de conversió de vídeo professional,
destinada l’allotjament de targetes conversores, i segons les següents característiques:
 Capacitat d’un mínim de 10 targetes.


Port de xarxa Gigabit ethernet per a la connexió de amb l’equip d’administració.



Port d’entrada de senyal de referència de vídeo amb sortida de Loop per BNC coaxial.



Disposició de programari propi capaç de monitorar l’estat de cadascuna de les targetes
allotjades de manera independent, i manipular les seves configuracions. El programari ha de
ser compatible amb Windows 10 i MacOs.



Pantalla frontal LCD per mostrar informació de l’equip (nom, adreça IP i alarmes).



Equip amb muntatge de rack de 19”.



Refrigeració frontal per ventiladors.



Frontal desmuntable per l’extracció de les targetes “en calent”.



Doble font d’alimentació.

Subministrament de 10 targetes de conversió de vídeo professional segons les següents
característiques:
 10 unitats de targeta transceptora de 3G-SDI a fibra òptica, i de fibra òptica a 3G-SDI. El conjunt
ha de ser capaç de transmetre un mínim de 10 senyals de vídeo 3G-SDI independents, i rebre
un mínim de 10 senyals de vídeo 3G-SDI independents.
 Formats de vídeo: 150 Mbps – 3 Gbps, autodetectable.
 Connexió d’entrada per targeta: 1x 3G-SDI per BNC coaxial, 1x fibra LC monomode.
 Connexió de sortida per targeta: 1x 3G-SDI per BNC coaxial, 1x fibra LC monomode.
 Longitud d’ona 1310nm.
 Sensibilitat òptica d’entrada: -18dBm (minim).
 Potència òptica de sortida: -5dBm (mínim), 0dBm (màxim).
 Entrada/sortida de fibra LC monomode d’únic canal mitjançant SMPTE-297.
 Bloc de regeneració de rellotge incorporat.
 Compatibilitat amb el cofre (frame) ofertat i programari de gestió.
 Disseny de targeta per a muntatge a cofre (frame).
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Tots els equips presentats han d’incorporar els accessoris necessaris pel seu correcte funcionament,
així com adaptadors SFP i tapes posteriors correctament adaptades. De la mateixa manera, la oferta
ha d’incorporar cablejat necessari, i la seva instal·lació, per a la connexió dels equips al panell de patch
del control central audiovisual (Sala 501), calculat en:
 Entre 1 i 2 metres de coaxial 75 ohm VK6 per cada connexió.
 Entre 2 i 5 metres de fibra òptica per cada connexió.
 Entre 1 i 2 metres de xarxa.
Tot el material ofertat ha de ser de nova adquisició, no es permet el subministrament d’equipament
usat o de segona mà.
2.2 Electrònica de fibra òptica portàtil
Subministrament de 12 electròniques conversores de vídeo professional portàtil, segons les següents
característiques:
 12 unitats de conversors transceptora portàtils de 12G-SDI a fibra òptica, i de fibra òptica a 12GSDI. El conjunt ha de ser capaç de transmetre un mínim de 12 senyals de vídeo 12G-SDI
independents, i rebre un mínim de 12 senyals de vídeo 12G-SDI independents.
 Formats de vídeo: 270 Mbps – 12 Gbps, autodetectable.
 Connexió d’entrada per targeta: 1x 12G-SDI per BNC coaxial, 1x fibra LC monomode.
 Connexió de sortida per targeta: 1x 12G-SDI per BNC coaxial, 1x fibra LC monomode.
 Longitud d’ona 1310nm.
 Sensibilitat òptica d’entrada: -10dBm (minim per 12Gbps), -14dBm (mínim per 3Gbps).
 Potència òptica de sortida: -5dBm (mínim), 0.5dBm (màxim).
 Disponibilitat d’entrada/sortida de fibra LC monomode d’únic canal mitjançant SMPTE-297.
 Bloc de regeneració de rellotge incorporat.
 Font d’alimentació incorporada.


Disseny compacte.



Els equips han de ser capaços de transmetre, i rebre, senyals 3G-SDI provinents de l’electrònica
estacionaria proposada al punt anterior.

Subministrament de 4 electròniques conversores de xarxa portàtil, segons les següents
característiques:
 4 unitats de conversor transceptor portàtil de connexió gigabit ethernet per cable RJ45 de coure
i connexió de fibra òptica.
 Connexió de coure: 1x RJ-45.
 Connexió de fibra òptica: LC monomode.
 Indicadors de LED per mostrar alimentació, enllaç/activitat de port de fibra, enllaç/activitat de
port de coure.
 Velocitat màxima gigabit Ethernet, 1000Mbps.
 Font d’alimentació incorporada.
 Disseny compacte.
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Tots els equips presentats han d’incorporar els accessoris necessaris pel seu correcte funcionament,
així com adaptadors SFP necessaris per a la correcta connexió a la xarxa de fibra òptica.
Tot el material ofertat ha de ser de nova adquisició, no es permet el subministrament d’equipament
usat o de segona mà.
2.3 Kit de neteja
Subministrament d'1 kit de neteja de fibra òptica portàtil, ha de disposar dels següents elements
mínim, i segons les següents característiques:
 Netejador ràpid per fibres de 1.25mm, tipus llapis.
 Netejador ràpid per fibres de 2.5mm, tipus llapis.
 Bolígraf dissolvent.
 Cub netejador amb tovalloletes.
 Capacitat de netejar connectors LC, SC i ST, mascle i femella.
 Kit portàtil.
 Els netejadors han de garantir un mínim de 500 operacions de neteja.
Tot el material ofertat ha de ser de nova adquisició, no es permet el subministrament d’equipament
usat o de segona mà.
2.4 Bobines de cablejat fibra òptica
Subministrament de 2 carrets (bobina) de fibra òptica portàtil, ha de presentar les següents
característiques:
 2 unitats carret professional amb 100 metres de cablejat amb 4 fibres òptiques monomode a
cada carret.
 Tipus de cablejat G657 A1, fibra òptica monomode insensible a curvatures. Compacte i lleuger,
connectorització directe, compatible amb connexions dúplex, flexible i resistent. Lliure de gel i
totalment dielèctric.
 Connector LC-LC.
 Identificació de fibres a cada carret.
 Estructura de plàstic dur.
 Carret amb mànec i peus.
 Ha de disposar d’espai dedicat als connectors interiors sense desgast.
 Ha d’incloure funda protectora dels connectors de cada extrem.
 Carret color negre, fibra color groc.
Tot el material ofertat ha de ser de nova adquisició, no es permet el subministrament d’equipament
usat o de segona mà.
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3 IMPLANTACIÓ DEL SERVEI
La implantació dels equips de la oferta guanyadora es realitzarà dins de les dates acordades
seguidament:


Entrega dels equips (data límit de finalització 15 de juny 2021): entrega de tots els equips a les
instal·lacions del Gran Teatre del Liceu per a preparar les fases posteriors. Els costos de
transport associat a l’entrega dels equips han d’estar inclosos a la oferta presentada.



Instal·lació d’equips (data límit de finalització 15 de juny 2021): instal·lació dels equips
estacionaris proposats al control central audiovisual (Sala 501) als armaris de comunicació
(Racks) disponibles. La fase d’instal·lació finalitza amb la comprovació de tots els equips
entregats sobre la xarxa de fibra òptica monomode proporcionada pel Gran Teatre del Liceu.

Pel procés d’implantació es requereix de la definició d’un únic responsable de projecte en comunicació
amb el personal del teatre. Tots els processos d’implantació seran liderats pel responsable de projecte
de Broadcast.

4 GARANTIA I SERVEI TÈCNIC
Els equips tindran una garantia mínima de dos anys. L'adjudicatari disposarà de servei tècnic.
En cas que una avaria pugui suposar un període de reparació superior a una setmana, l'adjudicatari es
compromet a subministrar un aparell de substitució fins la reparació del mateix, si el Liceu ho
requereix. Durant el període de garantia l'aparell de substitució no generarà despeses pel Liceu.

5 DATA I CONDICIONS DE LLIURAMENT
L'adjudicatari haurà de lliurar tots els equips a partir de tres setmanes de la data d'adjudicació del
contracte i abans del 15 de juny de 2021.
L'adreça de lliurament és: Gran Teatre del Liceu, La Rambla, 51-59, 08002 Barcelona.
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