INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.
Societat Privada Municipal
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’AMPLIACIÓ DEL CABLATGE DE VEU I
DADES (COMUNICACIONS) DE BARCELONA TELEVISIÓ

1. Objecte
Aquest document té com a objecte fixar les condicions tècniques que s’han de regir per
a l’ampliació del sistema de cablatge de veu i dades de Barcelona Televisió (BTV).
Aquest document té caràcter contractual i haurà de ser signat per l’adjudicatari en el
moment de formalitzar el contracte. La presentació d’ofertes presumeix l’acceptació
incondicionada i implícita per part dels licitadors de totes i cadascuna de les clàusules i
condicions establertes en el Plec de clàusules contractuals, sense cap excepció.
2.

Històric i Concepte:

En fer els actuals estudis de BTV l’any 2005, es va optar per utilitzar un sistema de cablatge amb cable categoria 7+, aquest tipus de cable amb el temps no ha arribat ha
implementar-se com a l’estàndard, i actualment ha caigut en desús, malgrat tot, el cablatge actual compleix amb l’estàndard de cat 6A (comprovat) de sobres. Amb el temps
ens hem trobat que el cablatge inicial (cat7+) queda curt, doncs amb el creixement de
BTV i dels recursos de xarxa i veu necessaris per donar servei als nous sistemes, ens
trobem que els punts de xarxa repartits per les redaccions, estudis i sales de producció
i postproducció s’han quedat curts. Ha arribat doncs el moment d’ampliar aquesta infraestructura.
El propòsit és d’ampliar el cablatge de veu i dades, així com la instal·lació elèctrica associada als llocs de treball de les redaccions d’informatius (planta baixa), de programes
(planta primera) i de la planta segona dedicada a oficines d’administració (molt més
petita) així com el recablatge de la sala de racks o CPD.
Alhora, volem dotar d’una infraestructura que no quedi obsoleta en un curt període de
temps. Per això proposarem la instal·lació d’un tipus de cable d’altes prestacions.
La instal·lació actual està feta, com ja hem dit, amb cable tipus Cat7+ amb connectors a
ambdós costats (patch panel i punt d’usuari) tipus ELine 500+. La nostra intenció és
mantenir el cablatge actual, no així els connectors que s’haurien de substituir per connectors tipus RJ45.
La instal·lació actual és a punt d’usuari i volem que la nova sigui a punt de consolidació,
per tant, els cables existents s’hauran de reconduir fins als punts de consolidació, tant
elèctrics com de comunicacions. La instal·lació en el punt d’usuari, serà una caixa tipus
“Ofiblock” o similar, collada a la pota de la taula.
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3.

Descripció i especificacions
•

Punt de consolidació:

Entenem per punt de consolidació la concentració de línies d’alimentació elèctrica tant
neta (SAI) com normal i línies de comunicacions per, des de aquest punt, poder repartir
aquests serveis a un nombre determinat d’usuaris.
Cada servei estarà concentrat en una caixa de connexionat. En el cas de l’alimentació
elèctrica es faran servir connectors del tipus Wieland o similar, de tres conductors i
connexió/desconnexió ràpida, de color negre per a la tensió normal, i vermell per a la
tensió SAI. Si són prou grans es posaran tots els connectors a la mateixa caixa, cas contrari una caixa per a cada tipus d’alimentació.
En el cas de comunicacions, s’aplicarà el mateix concepte, una caixa on arribaran tots
els cables de comunicacions i acabaran en un connector RJ45 femella apantallat. Cas
que no es poguessin posar en una caixa única, es dividiran en dos caixes.
Cada caixa de consolidació, donarà servei a 10 punts d’usuari.
•

Punt d’usuari:

Entenem per punt d’usuari el connexionat final a cada taula d’usuari, estarà format per
una caixa tipus Ofiblock o similar amb diferents composicions de connectors en funció
de les necessitats de cada usuari, els diferents tipus de composicions es defineixen a
continuació.

Tipus de caixes de punt d’usuari:
•

Tipus A

Compostes per:
• 2 bases elèctriques tipus Schuko de color blanc per la tensió normal
• 2 bases elèctriques tipus Schuko de color vermell per la tensió SAI
• 2 bases RJ45 FTP Cat 6A
Aquesta caixa portarà dos cables FTP Cat.6A acabats en connector RJ45 mascle
apantallat i dues mànegues elèctriques acabades en connector tipus Wieland o
similar de connexió ràpida, un de blanc i un de vermell per les tensions normal i
SAI respectivament.
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•

Tipus B

Compostes per:
• 6 bases dobles (12) RJ45 FTP Cat 6A
Aquesta caixa portarà 12 cables FTP Cat.6A acabats en connector RJ45 mascle
apantallat.
•

Tipus C

Compostes per:
• 6 bases elèctriques tipus Schuko de color vermell per la tensió SAI
Aquesta caixa portarà 2 mànegues elèctriques acabades en connector tipus Wieland o similar de connexió ràpida, de color vermell per tensió SAI.
•

Tipus D

Compostes per:
• 6 bases elèctriques tipus Schuko de color blanc per tensió normal.
Aquesta caixa portarà 2 mànegues elèctriques acabades en connector tipus Wieland o similar de connexió ràpida, de color blanc per tensió normal.
•

Tipus E
Compostes per:
• 5 bases elèctriques tipus Schuko de color vermell per la tensió SAI
• 1 bases dobles (2) RJ45 FTP Cat 6A
Aquesta caixa portarà 2 cables FTP Cat.6A acabats en connector RJ45 mascle
apantallat i 2 manegues eèctriques acabades en connector tipus Wieland o similar de connexió ràpida, de color vermell per tensió SAI.

•

Tipus F

Compostes per:
• 3 bases RJ45 FTP Cat 6A
Aquesta caixa portarà 3cables FTP Cat.6A acabats en connector RJ45 mascle
apantallat.
Especificacions del cablejat
Compliment ple de l'EN 50173-1 2a edició i de la ISO / IEC 11801 2ª Ed. Incloses esmenes
1 i 2 o equivalents.
•

La totalitat de la cadena d'interconnexió ha de ser construïda amb elements i
dispositius que compleixin o millorin els requeriments de la norma EN 50173-1
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•

•
•
•
•

2a edició (i de la ISO / IEC 11801 2ª Ed) o equivalents, per suportar 10GBASE-T i
garantir l’òptim acompliment de la cadena. Aquesta informació ha de ser verificable en els catàlegs del fabricant.
Els connectors RJ-45 estaran fabricats amb coberta d'òxid de polifenileno, classificat com 94V-0 i estaran acabats utilitzant cos de connector realitzat amb policarbonat classificat com 94V-0, amb un identificat de codi de colors per als patrons T568A i T568B.
El connector servirà per acabar conductors sòlids de 22 a 26 AWG.
Han de ser elaborats pel mateix fabricant de la connectivitat.
Tots els components han de ser certificats Categoria 6A segons la norma ISO /
IEC 11801 2ª Ed. Esmena 2 o equivalent.
L'instal·lador haurà de certificar com a classe EA els enllaços permanents segons la norma ISO 11801 2ª Ed. Esmenes 1 i 2 o equivalent

Cable S / FTP categoria 7A / Classe FA
• Cablejat S / FTP categoria 7A / Classe FA segons ISO / IEC 11801 2ª Edició incloses esmenes 1 i 2 o equivalents, s'exigeix certificat ANEXT per laboratori independent. Certificat i testejat, un cop muntat, per suportar 10 Gigabit full dúplex.
• El cablejat ha d'estar doblement apantallat, amb una coberta general i apantallament per parells.
• Ha de complir o superar les especificacions de la norma EN 50173- 1 2a edició i
de la ISO / IEC 11801 2ª edició o equivalents per requeriments de canal per suportar 10GBASE-T (ha de ser instal·lat com a part d'una solució completa de cablejat estructurat que suporti velocitats de transmissió de fins a 10Gbps en longituds de 100 metres per a proves de canal).
• El sistema de cablejat permetrà enllaços permanents des de 3 metres fins a 90
metres, així com fins a 8 connexions en un mateix enllaç.
• El sistema ha de garantir el correcte funcionament d'alimentació pel parell trenat POE i POE Plus.
• Els cables tindran cobertes lliures d'halògens i de baixa emissió de fums (LSZH) i
seran retardants a la flama (FR).
• La màxima força de tensió per a la instal·lació del cable no ha de ser major a
100 N.
• El cable ha de complir mínim amb els següents rangs de temperatura: per a la
instal·lació entre 0ºC i + 50ºC, i per operació entre -20ºC i + 60ºC.
• El cable ha de permetre en la seva instal·lació almenys un radi mínim de curvatura de quatre vegades el seu diàmetre extern, d'acord amb com ho indica la
normativa.
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Especificacions cable interconnexió servidorsservidors-switch
switch
Els cables de connexió entre servidors i switch, han d’estar garantits per una prova de
canal de cat 6A TIA / EIA-568-B-2.10 en un enllaç permanent certificat per transmissions de fins a 500 MHz. I ha de cumplir amb l’estàndard ISO / IEC 11801 ed 2002-Amd1 i
AMD2.
Concepte i característiques principals:
• Identificació del cable per llum transportada per fibra òptica de plàstic.
• Dissenyat per millorar NEXT i RL per aplicacions de 10 Gbit.
• Dissenyat per panells d’alta densitat i components actius.
• Garantia de 25 anys per a ús en canals de categoria 6a compatibles amb qualsevol sistema de cablejat
• Comprobació individual, cada cable estarà comprovat 1 a 1 (pèrdua de retorn,
atenuació, NEXT, etc…)
• Haurà d’estar disponible en diferents llargades.
• Color del cable: negre amb marques blanques.
• Color de la caputxa: gris amb marques blanques.
• Haurà de disposar de clips intercanviables de diferents colors (16) amb proposits d’identificació.
• Ha d’estar disponible en configuració de “cable creuat”.
• Marcat de la referència i de la longitud en la caputxa.
• Número de sèrie únic marcat en el cable.
ESPECIFICACIONS
Construction
Number of pairs

4

Type

U-FTP (STP)

Conductor

Stranded bare copper wire, 7/0.16 +/- 0.005 mm

Gage

26 AWG

Insulation

Foam Skin Polyethylene

Individual pair screscreen

Al-laminated metal pair foil

Pair Screen

na

Optical wave guide

2 POF 0.5 mm
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Drain

Stranded drain wire tinned copper, 26 AWG

Jacket

LSOH Black with white printing (LSOH : IEEC 60332-3 Cat C, Low
Smoke
: IEEC 61189-2C12, Halogen Free : IPC4101-A)

Overall diameter

5.9 +/- 0.2 mm

Plug housing

UL 1863 Polycarbonate , individual wire guide and management
bar

Contacts

Moved contacts

Contact Plating

50 µ inches gold minimum (1.2 µm)

Shielding

Tin-plated

Mechanical Properties of the cable
Fire Propagation Test

Temperature range
During operation

Fire load

Bending radius

UL 1581 VW 1 Flame test

-20°C up to +75°C

372 MJ/km

>25 mm without load

Electrical Properties of the cable (at 20°C +/- 5°C)
Conductor Insulation Mutual
Impedance
resistance resistance Capacitance 1-100MHz

Impedance
100100250MHz

Propagation Test
delay
voltage

< 140
?/km

100 +/- 15 ?

< 45
ns/100m

> 150
M?/km

56nF/km

100 +/- 15 ?

2500 V3 sec.

Especificacions cable
cable elèctric
•

Característiques cable:
o Norma de disseny: UNE 21123-4.
o Temperatura de servei (instal·lació fixa): -40 ºC +90 ºC (cable termostable).
o Tensió nominal: 0,6 / 1 kV.
o Tensió d'assaig altern durant 5 minuts: 3500 V.
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•

Assaigs de foc:
o No propagació de la flama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN
60332-1-2; NF EN 60332-1-2.
o No propagació de l'incendi: UNE-EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24; BS EN
60332-3-24; NF EN 60332-3-24.
o Lliure d'halògens: UNE-EN 60.754-1; IEC 60.754-1; BS 6425-1.
o Reduïda emissió de gasos tòxics: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It ≤ 1,5.
o Baixa emissió de fums opacs: UNE-EN 61.034-2; IEC 61.034-2; NF EN
61034.
o Nul·la emissió de gasos corrosius: UNE-EN 60.754-2; IEC 60.754-2; BS
60.754-2; NF EN 60.754-2; pH ≥ 4,3; C ≤ 10 µS / mm.

Descripció
•

•

•

Conductor
o Metall: Coure electrolític recuit.
o Flexibilitat: Flexible, classe 5, segons UNE-EN 60228.
o Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent,
250 ºC en curtcircuit.
AÏLLAMENT
o Material: Barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3.
o Colors: Groc/verd, blau i marró. Parell de control vermell i negre (opcional vermell i blanc). Segons UNE 21.089-1.
Coberta
o Material: Barreja especial zero halògens, tipus AFUMEX Z1.
o Color: Verd

Especificacions bases elèctriques
Descripció:
Les bases elèctriques han de ser tipus Schuko i estaran dissenyades per al seu muntatge en les caixes de punt d’usuari (que seran del mateix fabricant):
• La seva instal·lació ha de ser ràpida mitjançant muntatge tipus “clip” directe.
• Tindran unes mides de 45x45mm.
• Tindran alvèols a 45º per permetre una alta densitat de connexió.
• Han de disposar d’embornament ràpid i/o a cargol permetent la instal·lació tant
de cable rígid com flexible de 2,5mm2.
• Possibilitat de muntatge de multibases mitjançant bloc de connexió.
• Totes les bases han de tenir obturador de protecció per evitar el contacte directe amb les parts actives.
• Han de disposar de diferents acabats: vermell i blanc com a mínim.
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DADES TÈCNIQUES
• Conformitat: UNE 20.315 (base Schuko)
• Característica elèctrica: 16A / 250V
• Interval de T ª durant la instal·lació: -5 º C / + 60 ° C
• T ª màxima durant la construcció de l'obra: + 60º C
• IP: 20
NORMATIVA
• Nacional: UNE 20.315 (base Schuko) segons R.D. 842/2002 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
• Internacional: UNE 20.315 (base Schuko)
• Compliment directiva RoHS 2002/95 / EG
MATERIAL DE FABRICACIÓ
• Termoplàstic ignífug: Resistent a la calor normal i anormal, resistent al foc, lliure d'halògens i d'alta resistència a l'impacte.
• Han de garantir la no propagació de flama en cas d'incendi i la baixa toxicitat en
el cas de l'emissió de fums al no contenir halògens.
Especificacions dels Panells de connexió
• Han de tenir 24 sortides RJ45 amb connectors que igualin o excedeixin les especificacions de STP categoria 6A / Classe EA a nivell de component, segons ISO /
IEC 11801 2ª Edició incloses esmenes 1 i 2. Aquesta característica serà acreditada per certificat expedit per laboratori independent.
•

•

Els connectors dels panells han de permetre enllaços des de 3m fins a 90m, i
fins a 8 connexions al mateix canal. Aquesta característica serà acreditada mitjançant documentació expedida pel fabricant.
Les connexions han de complir amb l'estàndard IEC 60512-99-001: 2012 per a
suportar les especificacions de l'IEEE Std 802.3at - 2009 (POE i POE +), garantint
així l'alimentació remota dels dispositius de VoIP en el futur. Aquesta condició
serà acreditada mitjançant documentació expedida pel fabricant.

•

Han de permetre treballar amb el mapa de cables T568A o el T568B o equivalents.

•

Ha de tenir 19 polzades d'ample i 1U d’alçada per ser instal·lats en els racks
existents.

•

Ha de tenir safata del darrere per a la correcta subjecció dels cables.
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•

Els panells seran angulats i estaran preparats per a monitorització intel·ligent
mitjançant elements de detecció física.

•

Es disposarà d'un organitzador lateral per cada panell i equip d'electrònica, per
a la correcta organització dels fuetons.

•

Cada 6/7 panells, es disposara d’un passacables amb tapa de 2U, 19”.

•

Tant panells de connexions, com passacables i organitzadors laterals seran del
mateix fabricant del cablejat utilitzat, per garantir la completa interoperabilitat
mecànica dels components.

Connectors RJ45 Cat.6A
•

•

•

•

El connector RJ45 consistirà en dues peces; una part frontal amb la interfície
RJ45 i una part posterior que actuarà com abraçadora del cable; estaran fabricades amb material per garantir l'apantallament a 360º. La part frontal del
connector incorporarà el bloc de connexió i contactes, incloent fulles de tall per
a l'excedent de conductor.
Els blocs de connexió i les ranures per organitzar els conductors seran de policarbonat natural. Les fulles, molla i contacte d'apantallament en la interfície
RJ45 estaran fabricades amb acer inoxidable.
El connector acceptarà cable de parell trenat, amb un rang de diàmetres de
conductor sòlid des de 0,5 mm fins a 0,65 mm (AWG 24-22). També acceptarà
conductors multifilars de 26 a 24 AWG. El rang acceptable de l'aïllant del conductor serà de 0,8 mm fins a 1,6 mm, amb un diàmetre exterior de la coberta
des de 0,5 mm fins a 9 mm.
Els contactes en la interfície RJ45 han de tenir un bany de com a mínim 127 micres d'or en l'àrea de contacte sobre un mínim de 127 micres de níquel. El connector ha d'encaixar en obertures de 20,07 X 14,78 mm amb un gruix de panell
recomanat entre 1,46-1,6 mm.

Especificacions
Especificacions físiques
físiques punt de consolidació dades:
•
•
•
•
•

Caixa vàlida per a connectors tipus Keystone.
La caixa estarà fabricada amb plàstics auto-extingibles classe V.0. segons norma UL 94.
Ha d’incloure accessoris de muntatge.
Mesures: 220 x 170 x 44 (mm).
Color del plàstic Blanc-Beix Ral 9010.
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Especificacions físiques
físiques punt de consolidació elèctric
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

COMPATIBILITAT POTÈNCIA: Sèries CR - connexió ràpida
Nº MÒDULS 12 CR màxim
ACABATS: Grafit Ral 7021
COMPOSICIÓ Caixa totalment cablejada i tancada segons diferents esquemes
elèctrics fabricats a mida:
o - Repartidors d'un circuit
o - Repartidors de dos circuits
o - Cablejat intern en estrella amb secció 4 mm
Cargols inviolables. 4 u.
MESURES 130mm x 190mm x 45mm
NORMATIVES UNE 20451: 1997, equivalent a IEC -60.670 R.D. 842/2002 Reglament electrotècnic Baixa Tensió Compliment directiva ROHS 2002/95 / EG marcat CE.
INTERVAL T ª DURANT INSTAL·LACIÓ - 5è a + 60º
T ª MÀXIMA CONSTRUCCIÓ OBRA 60º
IP 20
IK XX
RESISTÈNCIA AÏLLAMENT> 5 M Ω a 500 V
Rigidesa dielèctrica sense perforació ni resseguiment amb 2000 V.
50 Hz durant 1 minut.
MATERIAL Termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de
flama.

Punt d’usuari
Connectors
• Han de posseir sortides RJ45 que igualin o excedeixin les especificacions de STP
categoria 6A / Classe EA.
•

Els connectors han de permetre enllaços permanents des de 3m a 90m, i fins a
8 connexions al mateix canal.

•

Han de permetre treballar amb el mapa de cables T568A o el T568B o equivalents.

•

Han acabar-se mitjançant eina d’encast específic per a control de la inserció de
tots els parells simultàniament.

•

Ha d'estar certificat per excedir les especificacions d'alimentació a través del
parell trenat, POE i POE Plus.

•

Aquests han de ser elaborats pel mateix fabricant del cablejat utilitzat.
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Adaptadors per connectors RJ45
•

•

•

•

Es subministraran i instal·laran els adaptadors de plàstic necessaris per a la instal·lació dels connectors RJ45 Cat6A a les caixes d'usuari existents. Aquests
adaptadors seran de les mateixes característiques que els existents, respectant
l'estètica de cadascuna de les zones de l'edifici.
L'adaptador ha d'estar preparat per a l'allotjament de dos connectors (Dual)
RJ45 tipus SL, i permetrà que aquests connectors quedin situats amb una inclinació de 45º o 90º en funció de les necessitats. L'adaptador estarà equipat amb
un sistema d'etiquetatge / retolació amb una protecció plàstica.
Així mateix les finestres per als connectors RJ45, estaran dotades de tapes
guardapols i de moll de retenció.
Els adaptadors han de complir les següents especificacions:
o Dimensions: 45 x 45 mm
o Format 45º o 90º, en funció de les necessitats
o Capacitat: 2 connectors RJ45 tipus SL
o Finestra Guardapols amb sistema de retenció
o Porta etiquetes, protecció plàstica transparent i etiqueta de cartró
o Color: Serà estèticament compatible
o Material: Policarbonat

Cables de xarxa (fuetons)
•

•

•

Ha de complir o superar les especificacions de l'EN 50173 1 2a edició i de la ISO /
IEC 11801 2ª edició o equivalents, per requeriments de canal per suportar categoria 6A / classe EA (ha de ser instal·lat com a part d'una solució completa de
cablejat estructurat que suporti velocitats de transmissió de fins a 10Gbps en
longituds de 100 metres per a proves de canal).
Han de complir l'especificació de component cat6A segons ISO / IEC 11801 2ª
edició.
Els cables per a la connexió dels equips de l'usuari final han d'estar construïts
amb connectors mascle (plugs) tipus RJ45 en ambdós extrems. El cable utilitzat
per aquests cables haurà de ser cable de coure, categoria 6A / classe EA per 10
Gbps. i tenir les mateixes característiques nominals del cablejat horitzontal especificat. Cada cable tindrà la longitud apropiada per minimitzar l'impacte dels
cables sobrants en els punts d’usuari i/o panells de connexió.
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•

Els cables han de tenir una construcció flexible i apantallada, garantint la continuïtat de la malla en tot el canal de cablejat.

•

Els cables tindran cobertes lliures d'halògens i de baixa emissió de fums (LSZH).

•

Els cables hauran de ser originals de fàbrica i precertificats pel fabricant com
estipula A 50173 1 2a edició i de la ISO / IEC 11801 2ª edició o equivalents, hauran de venir a la seva bossa original d'embalatge tal com surten de la fàbrica.

•

No s'acceptaran cables fabricats localment.

•

Aquests han de ser elaborats pel mateix fabricant del cablejat utilitzat.

Detall cablejat
cablejat per planta
1.- Ampliacions de cablatge apantallat S/FTP Cat.6A per a veu i dades i instal·lació elèctrica associada als llocs de treball.
1.1.1.1.- Planta Baixa (INF):
Punts de Caixa de Paret de Superfície (21 unitats): S'haurà de canviar el tipus de
connector existent per un connector RJ45. A més, s'ampliarà el cablatge afegint
un punt a cadascuna de les caixes de lloc de treball.
Punts de Caixa de Terra Tècnic (95 unitats): Es realitzarà reconducció del cablatge existent a caixes de punt de consolidació a terra, i s'ampliaràn 189 enllaços, quedant un total de 284 (inclòs 8 CCTV, XDSI, E INF, CC i CE) enllaços a
punts de consolidació.
Així doncs la distribució de punts de xarxa queda:
232 punts de treball
12 XDSI E INF
12 XDSI CC
12 XDSI CE
8 CCTV
4 WIFI Platos 1 i 2
4 WIFI Planta INF
(E INF = Estudi Informatius)
(CC = Control Central)
(CE = Control d’Exteriors)
•
•
•
•
•
•
•

Instal·lació elèctrica: Es realitzarà reconducció del cablatge existent a caixes de
punt de consolidació elèctrica, tant per a instal·lació elèctrica normal com neta
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(SAI). Aquestes caixes portaran una entrada de línia monofàsica 16A i 10 sortides de tensió normal i 10 de neta a caixes de lloc de treball.
WiFi: Canviar connector a dos punts simples existents i ampliació de 2 punts
simples a sostre per a nous AP's.
CCTV: Ampliació de 8 punts simples apantallats S/FTP Cat.6 A a sostre. Acabat
en connector femella en una caixeta a paret.
Subministrament i muntatge a taula de caixes de punt d’usuari.
Caixes de punt d’usuari a planta baixa:
• Tipus A : 74 unitats
• Tipus B : 3
• Tipus C: 43
• Tipus D: 0
• Tipus E: 1
• Tipus F: 4
• Paret: 22
1.2.1.2.- Planta Primera (PGM):
Punts de Caixa de Paret de Superfície (2 unitats): S'haurà de canviar el tipus de
connector existent per un connector RJ45. A més, s'ampliarà el cablatge afegint
un punt a cadascuna de les caixes de lloc de treball.
Punts de Caixa de Terra Tècnic (120 unitats): Es realitzarà reconducció del cablatge existent a caixes de punt de consolidació a terra, i s'ampliaran 122 enllaços, quedant un total de 242 enllaços a punts de consolidació.
Així doncs la distribució de punts de xarxa queda:
•
•
•
•

210 punts de treball
12 XDSI E 1
12 XDSI E 2
8 WIFI Planta PGM

(E1 = Estudi 1)
(E2 = Estudi 2)
Instal·lació elèctrica: Es realitzarà reconducció del cablatge existent a caixes de
punt de consolidació elèctrica, tant per a instal·lació elèctrica normal com neta
(SAI). Aquestes caixes portaran una entrada de línia monofàsica 16A i 10 sortides de tensió normal i 10 de neta a caixes de lloc de treball.
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WiFi: Ampliació de 2 punts simples apantallats S/FTP Cat.6A a sostre per a nous
AP's.
Caixes de punt d’usuari a planta 1:
•
•
•
•
•
•
•

Tipus A : 102
Tipus B : 3
Tipus C: 42
Tipus D: 5
Tipus E: 5
Tipus F: 7
Paret: 4

1.3.1.3.- Planta segona(ICB):
Punts de Caixa de Paret de Superfície -16 unitats: S'haurà de canviar el tipus de
connector existent per un connector RJ45. A més, s'ampliarà el cablatge afegint
un punt a cadascuna de les caixes de lloc de treball.
Ampliació de 26 punts apantallats S/FTP Cat.6A, acabats en caixa de superfície
de paret nova; amb un total de 42 punts.
Distribució de punts de xarxa a planta 2:
•
•
•

37 punts de treball
2 WIFI
3 CCTV

En aquesta planta tots els punts d’usuari són del tipus paret.
Instal·lació elèctrica: en aquesta planta no es contempla cap ampliació ni modificació de línies elèctriques.
WiFi: Ampliació de 2 punts simples apantallats S/FTP Cat.6A a sostre per a nous
AP's. (-1 del total)
CCTV: Ampliació de 3 punts simples apantallats S/FTP Cat.6 A a sostre -un d'ells
a Planta Sobrecoberta-. (+ 3 del total)
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1.4.1.4.- CPD, o sala de racks:
Canvi de la ubicació dels panells de connexions de telefonia existents.
200 adaptadors RJ45-RJ45 femelles i 200 fuetons de la llargada necessària per
connectar provisionalment la telefonia.
No es necessari allargar el cablejat d’aquests panells.
Subministre i estesa d'enllaços entre fileres de racks mitjançant fuetons tipus
FTP Cat.6A amb identificació per fibra òptica o fuetons de fibra Òptica on sigui
necessari. Els enllaços entre switchos amb cable 10G Twinax seran subministrats
per BTV.
Tota la instal.lació quedarà totalment etiquetada i certificada segons normativa
ISO/IEC 11801 Class EA Link, inclòs informe de la certificació realitzada, a més de
planimetria de les modificacions i ampliacions realitzades a nivell de cablatge
estructurat de les tres plantes.
2.2.- Fuetons FTP Cat.6A
Planta Baixa
•
•

211 fuetons FTP Cat.6A de 2 metres.
633 fuetons FTP Cat.6A de 3 metres.

•
•
•
•

16 fuetons FTP Cat.6A d'1 metre (dades) per a WiFi i CCTV.
16 fuetons FTP Cat.6A de 3 metres (dades) per a rack -WiFi i CCTV-.
36 fuetons FTP Cat.6A d'1 metre (dades) per a les XDSI
36 fuetons FTP Cat.6A de 3 metres (dades) per a rack XDSI

Planta Primera
•
•
•
•
•
•

210 fuetons FTP Cat.6A de 2 metres.
630 fuetons FTP Cat.6A de 3 metres.
8 fuetons FTP Cat.6A d’1 metre per a WiFi.
8 fuetons FTP Cat.6A de 3 metres per a WiFi.
24 fuetons FTP Cat.6A d’1 metre per a XDSI.
24 fuetons FTP Cat.6A de 3 metres per a XDSI.

Planta Segona
• 148 fuetons FTP Cat.6A de 3 metres
•
4 fuetons FTP Cat.6A d’1 metre per a WiFi i CCTV.
•
4 fuetons FTP Cat.6A de 3 metres per a WiFi i CCTV.
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CPD
•
•

3 Fuetons FO Duplex, Multimode 50/125 OM3, LC-LC, 15 metres
3 Fuetons FO Duplex, Multimode 50/125 OM3, LC-LC, 20 metres
Fuetons amb identificació per fibra òptica de plà
plàstic.
•
5 Fuetons U/FTP Cat.6A 20 metres
• 80 Fuetons U/FTP Cat.6A 15 metres
• 50 Fuetons U/FTP Cat.6A 10 metres
• 50 Fuetons U/FTP Cat.6A 5 metres
• 30 Fuetons U/FTP Cat.6A 3 metres
• 30 Fuetons U/FTP Cat.6A 2 metres

Altres tasques ha realitzar en el CPD
• Canviar ubicació panells de telefonia.
• Retirar cablejat antic del CPD
Altres consideracions
•

•

Certificació de l'adjudicatari en la solució de cablejat:
L'adjudicatari haurà de tenir el màxim nivell de certificació del fabricant de la
solució de cablejat en els àmbits de: Data Center, Cablejat Estructurat i integrador de la solució de Cablejat intel·ligent.
Aquest certificat ha d'ésser a nivell d'empresa com a partner del fabricant de la
solució de cablejat i del personal responsable d'enginyeria i implantació de
l'empresa adjudicatària.
Documentació final d'obra
Un cop finalitzada la instal·lació, l'empresa adjudicatària ha de lliurar la següent
documentació de final d'obra:
•

•

Informes de certificació del cablejat (tant d'enllaços de coure com d'enllaços de fibra). Caldrà presentar el certificat de calibratge de l'equip
amb el qual s'hagin fet les mesures.
Plànols As-Built de la instal·lació, que reflecteixin amb precisió la situació final de canalitzacions, armaris i llocs de treball. En particular s'indicarà:
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o

o

o

•

•

•
•
•

•

•

•

Detall de la situació dels elements de cablejat estructurat (preses, cables, equipament, canalitzacions, etc.) amb identificació
corresponent.
S'inclouran plànols i detalls de les verticals indicant els punts exactes pels quals es passa d'una planta a una altra i qualsevol altre detall que sigui necessari per al manteniment i correcta explotació de la instal·lació.
Interconnexió entre els diferents Repartidors, indicant el recorregut dels enllaços que els uneixen.

Esquemes dels armaris en els quals s'indicarà:
o Distribució de panells, electrònica de xarxa, espai lliure, etc.
o S'ha d'indicar l'etiquetatge de cada un dels panells i elements situats a l'armari.
o Informació del connexionat de panells executat, és a dir, relació
entre el lloc d'usuari i port de l'electrònica (dades) o port del panell de veu (telefonia) que li dóna servei.
Fotografies digitals que identifiquin perfectament tots els armaris del
CPD, amb la seva electrònica corresponent i etiquetatge preceptiu, així
com dels detalls més rellevants de la instal·lació.
Especificacions tècniques de tots els tipus de cables i connectors instal·lats amb indicació de connexions recomanades pel fabricant.
Garantia dels diferents fabricants.
La documentació, plànols i proves es lliuraran en suport de paper i electrònic editable.

El proveïdor subministrarà sense cost adicional, un mínim de tres eines pel
muntatge dels connectors RJ45. I un mínim de tres dispositius injectors de llum
de diferents colors per a la identificació dels fuetons que utilitzin aquesta tecnologia.
Moltes de les tasques d’estesa de cables i connexió, s’hauran de realitzar en horari nocturn i/o cap de setmana.
Garantia:
El proveïdor donarà dos anys de garantia sobre el material i 1 any sobre la mà
d’obra.

Barcelona, 28 de novembre de 2016
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