PLEC AGRUPAT DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
ANNEX 20. MANTENIMENT DE PORTES AUTOMÀTIQUES

Objecte
L’objecte d’aquest servei es la realització del manteniment de les portes automàtiques
de les instal·lacions municipals relacionats a l’annex 8 del plec tècnic.
Serveis inclosos
Manteniment preventiu
Totes les portes disposaran del servei de manteniment preventiu que permetrà garantir
la seguretat de conservació i bon funcionament dels accessos.
Es realitzarà dues visites preventiva anual, durant la qual els tècnics especialitzats
faran una sèrie de verificacions, proves i ajustos en els sistemes, per verificar l’estat i
el correcte funcionament dels equips.
El servei de manteniment preventiu es programarà dins l’horari laboral establert i estan
cobertes totes les despeses associades de mà d’obra, materials i desplaçaments.
Les tasques incloses en les revisions de portes lliscants són les que es detallen a
continuació. Pel cas de les portes de zones d’aparcaments o les enrotllables hi ha
punts que no hi aplica:
Neteja i ajustos generals dels mecanismes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neteja interior del calaix del mecanisme i revisió del sistema de fixació
Neteja i verificació de l’estat del perfil de rodadura
Ajust i revisió de la corretja de tracció, pinyó motor y politges de transmissió
Carros de desplaçament. Revisió cargols i suspensions de les fulles. Ajust
rodes concèntriques/excèntriques. Revisió de gomes de tancament
Repàs i ajust dels cargols de tots els elements del operador. Revisió topes final
de carrera
Canvi topes goma final cursa
Desmuntatge del grup motor (cada 3 anys)
Canvi dels pinyons de transmissió i politja (cada 3 anys)
Canvi de rodes concèntriques y excèntriques (cada 4 anys)
Canvi de carril de rodadura (cada 4 anys)
Verificació, ajust i assaig hidràulic (si procedeix)

Ajust i verificació de fulles i guies
•
•
•

Revisió i ajust de les fulles mòbils. Verificació desplaçament
Revisió, neteja, greixatge i fixació de guiadors, guies SOS y guies de seguritat
Canvi de guies

Verificació de les connexions elèctriques
•

Neteja i verificació dels contactes dels microrruptors i relés. Comprovació del
voltatge d’entrada

Verificació del elements de seguretat i comandament
•
•
•
•

Revisió i assaig del fixador interior. Comprovació del joc del fixador amb les
pletines de tancament
Revisió i assaig de les fotocèl·lules de seguritat i/o obertura
Revisió i assaig del selector de comandament
Revisió i assaig dels polsadors d’obertura/polsadors de tancament

Reglatges de paràmetres i assaig de portes i sistemes antipànic
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglatge de radars
Canvi de radars (cada 4 anys)
Verificar y ajustar paràmetres + autoajust de la porta
Bateria antipànic 24V. Comprovar càrrega. Assaig i maniobra
Canvi de la bateria (cada 3 anys)
Antipànic porta SOS. Assaig de maniobra. Comprovar força a aplicar per
l’obertura manual de les fulles
Antipànic mecànic (si procedeix). Revisió connexions i politges de tracció.
Assaig de maniobra
Assaig porta i test. Anotar núm. de maniobres i voltatge d’entrada.

Manteniment correctiu
Tots els equips disposaran del servei de manteniment correctiu. Això significa que en
cas d’avaria es revisaran els equips tantes vegades com sigui necessari, durant el dies
laborables i dins de l’horari d’atenció al client establert.
El servei de manteniment correctiu no inclou els materials.
Per les actuacions de manteniment correctiu que es requereixi la compra de material,
l’adjudicatari presentarà valoració econòmica del material de reposició requerit a
l’actuació. L’ajuntament es reserva el dret de sol·licitar altres ofertes a tercers.

