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Resum 
 
Aquest projecte va destinat a oferir una solució a un problema real plantejat 
per una fundació privada propietària d’un museu. Aquesta fundació vol 
augmentar el control dels sistemes ja existents a l’edifici que són: el sistema 
de climatització, detecció d’incendis, seguretat anti-intrusió i vídeo vigilància. 
També s’inclourà el control del sistema d’enllumenat de les sales d’exposició. 
Com que es tracta d’un museu on hi resideix una col·lecció molt important 
d’obres d’art també es vol millorar substancialment la seguretat de tot el 
recinte. 
  
En aquest document es vol donar una visió general del desenvolupament de 
tot el projecte des de la seva fase inicial de concepció fins al tancament de 
l’obra. Així doncs, es presenta la situació inicial amb que es troba el museu i el 
disseny de la solució proposada que no és més que la integració de tots els 
sistemes en una única plataforma. Aquesta plataforma, que resideix en un 
servidor principal, utilitza les prestacions de la xarxa del museu per relacionar 
tots els sistemes i controlar-los més eficientment. S’haurà d’adequar cada 
sistema en particular perquè es pugui connectar a la xarxa i pugui ser controlat 
des de qualsevol de les estacions de treball del museu. La implantació 
d’aquesta plataforma pel control dels sistemes del museu, ens permetrà: 
augmentar el control de l’edifici, facilitar la gestió dels sistemes, augmentar el 
nivell de seguretat de tot el recinte museu i ser més eficients en la gestió 
energètica. 
 
A banda dels aspectes tècnics que s’hauran de tenir en compte pel 
desenvolupament del projecte, també tindrà especial importància la 
planificació de tota la feina i el pressupost presentat a la propietat. S’inclou 
informació que permet fer una previsió dels terminis durant el disseny del 
projecte (EDP, Estructura Desagregada de Tasques) i els terminis una vegada 
s’ha acceptat el pressupost i es comença l’obra (planning d’obra). També 
s’inclou una valoració econòmica del cost d’aquest projecte tenint en compte el 
material utilitzat i la instal·lació i configuració necessària de tots els elements.  
 
Aquest projecte s’ha desenvolupat dins de l’empresa Honeywell S.L. i per 
aquest motiu no s’inclouen certes informacions que podrien comprometre a la 
propietat o a la mateixa empresa, per exemple noms o ubicacions concretes. 
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Overview 
 
This project intends to offer a solution to a real problem raised by a private 
foundation owner of a museum. This foundation wants to increase the control 
of the existing systems in the building, which are the air conditioning system, 
fire detection, safety intrusion and video alertness. Control of the lighting 
system will also be included. Improving the safety of the whole enclosure is 
important because a collection of art work is located there. 
 
This document, gives a general vision of the development of the project from 
the initial phase of conception to its finalization. In this way, this document 
presents the initial situation of the museum and the design of the proposed 
solution that is no more than the all systems integrated into one platform. This 
platform, which resides in a principal server, uses the network properties of the 
museum to relate all the systems and to control them with more efficiency. 
Every system will have to be adapted especially in order to connect to the 
network and be controlled from any of the work stations of the museum. The 
implantation of this platform to control the systems of the museum, has allowed 
us to increase the control of the building, to facilitate the management of the 
systems, increase the safety level of the whole museum and to be more 
efficient in energy management. 
 
The technical aspects that we have to consider for the development of the 
project, also special importance will have the planning of the whole project and 
the budget presented to the property. There is included information on now to 
make a forecast for the period before the work begins and the period once the 
budget has been accepted the work (planning of work) has begun. Also an 
economic evaluation of the cost of the project bearing in mind the cost of the 
used material and the cost of the installation, programming and configuration of 
all the elements is included. 
 
This project was developed inside the company Honeywell S.L. and for this 
reason certain information that might identify the property or company is not 
included.  
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Introducció 
 
El treball que presento a continuació s’ha realitzat a l’empresa on he estat 
desenvolupant les meves “pràctiques d’empresa”, necessàries per obtenir el 
títol d’enginyer i on segueixo treballant, un cop finalitzades aquestes pràctiques. 
 
Aquest treball final de carrera, pretén donar una visió global sobre el 
desenvolupament d’un estudi que vol implementar un sistema de control per un 
edifici. En concret, l’edifici a tractar és el d’un museu que vol incorporar a les 
seves instal·lacions tècniques, un sistema de gestió i control integrat. El fet 
d’oferir aquesta solució suposarà la recerca d’informació pel disseny del 
projecte i l’execució d’un informe on s’hi han de veure reflectides les qüestions 
tècniques que poden afectar al projecte i la valoració econòmica del cost 
d’implantació.  
 
El fet de tractar-se d’un edifici amb una activitat tan concreta com és l’exposició 
d’obres d’art, comporta una sèrie de particularitats on la més destacada, sens 
dubte, és que el nivell de seguretat ha de ser adequat a la dimensió i 
importància de les obres exposades. La fundació de la que parlarem és de 
tipus privat i és propietària d’una col·lecció que compta amb un gran nombre 
d’obres reconegudes mundialment, d’un valor econòmic i artístic molt elevat. 
Aquesta col·lecció està formada per més de 1200 obres i no totes podran ser 
exposades simultàniament. Per aquest motiu els sistemes del museu s’han 
d’adaptar a la naturalesa canviant de les obres exposades.  
 
Concretament, els sistemes a controlar seran: el sistema de climatització, 
l’enllumenat, la detecció d’incendis, la intrusió i la vídeo vigilància de l’edifici. 
Aquests, necessitaran d’una sèrie d’actuacions que ens han de portar a assolir 
els objectius plantejats per la fundació. 
 
Per tal d’explicar correctament tots els factors importats en el desenvolupament 
del projecte, aquesta memòria està organitzada en 4 capítols i un annex els 
quals es detallen a continuació. 
 
En el primer capítol s’exposarà la situació inicial del projecte amb una 
descripció de tots els paràmetres que poden ser importants per poder 
desenvolupar el disseny correctament. Tenir clar aspectes com els terminis, les 
persones que intervindran o els objectius que vol aconseguir la propietat són 
consideracions a tenir en compte. Es farà una breu descripció del lloc on s’han 
de realitzar totes les actuacions i també és realitzarà una descripció de tots els 
sistemes que ja estan funcionant al museu per saber quin és el nostre punt de 
partida i poder desenvolupar les posteriors actuacions. Aquestes actuacions 
hauran d’aprofitar al màxim els sistemes residents al museu, per tal d’ajustar al 
màxim el cost final del projecte. 
 
En el segon capítol es parlarà del disseny del projecte. Com ja hem comentat, 
oferim una solució per assolir els objectius plantejats per la propietat, així 
doncs,  haurem d’explicar tots els elements que formaran part d’aquesta 
solució. En primer lloc, descriurem la plataforma que instal·larem per controlar 
tot el sistema. Aquesta plataforma, funcionarà físicament sobre un estructura 
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de cables ben ordenats i sobre la xarxa de control que nosaltres haurem definit. 
La xarxa de control haurà de suporta un seguit de protocols i tots ells estaran 
basats en el model de comunicacions OSI perquè es puguin comunicar 
correctament. Una vegada definides les característiques de la nostra xarxa, 
descriurem les actuacions a realitzar en cada sistema per poder fer la 
integració i definirem els nous elements que s’hauran d’incorporar pel control 
dels sistemes presents a l’edifici. 
 
Parlarem, en el tercer capítol, del projecte executiu que s’haurà generat durant 
la realització del projecte. A la propietat se li haurà d’entregar una memòria 
descriptiva amb l’explicació detallada de la solució proposada i un pressupost 
d’execució. En aquest treball, farem especial èmfasi, en el cost de 
desenvolupament de tot el projecte i de quina manera es reparteixen els 
costos. Aquest fet té especial importància ja que l’èxit d‘un projecte, a banda 
d’un bon disseny, depèn també de com s’ajusta el pressupost final. 
  
En el quart capítol, tractarem la part d’implantació del projecte. Comentarem el 
treball de les persones que l’executen, qui controla l’obra i com es planifica 
eficientment gràcies a un planning d’obra. També parlarem de l’afectació que 
pot tenir l’execució de les obres en el desenvolupament diari del museu i les 
repercussions medi ambientals que ha tingut la implantació de tot el sistema.  
 
Per últim, citarem les conclusions a les que hem arribat després d’haver 
desenvolupat tot el projecte. 
 
Pel que fa a l’annex s’inclourà informació addicional i documentació que pot fer 
més fàcil la comprensió d’aquest treball. Entre d’altres coses, s’hi pot trobar  
l’Estructura Desagregada de Tasques, plànols de la situació inicial de l’edifici, 
unes definicions sobre conceptes tècnics que afecten a la transmissió de 
dades, la normativa elèctrica d’instal·lació d’un sistema de vídeo vigilància, les 
característiques tècniques del nou material instal·lat, el pressupost real 
presentat a la propietat i el detall del planning d’obra. 
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Capítol 1. Situació inicial del projecte 
 
A continuació descriurem les característiques inicials que hem de tenir en 
compte pel desenvolupament del nostre projecte, que consisteix en satisfer les 
necessitats d’una fundació privada, propietària d’una gran col·lecció d’obres 
d’art reconegudes mundialment. Aquesta fundació vol millorar la seguretat i el 
control d’un dels seus edificis, que ja està obert al públic exposant part de les 
seves obres, convertint-lo en un dels museus privats de referència. Per tant, 
haurem d’estudiar bé totes les actuacions per tal que el projecte sigui un èxit. 
 
La fundació necessita un disseny que doni resposta i solució a certs problemes 
en el control i gestió de l’edifici. Per realitzar aquest disseny, és important tenir 
molt clar les empreses i persones que hauran d’intervenir en l’elaboració i 
execució del projecte. Per aquest motiu, la fundació, demana a l’empresa 
Honeywell S.L. que es faci càrrec del projecte. Serà el departament ACS 
Automation & Control Solutions i més concretament HBS, Honeywell Building 
Solutions, especialista en realitzar integracions de sistemes de control per a 
grans edificis. El personal de HBS serà l’encarregat de dur a terme el disseny 
del projecte i la gestió de l’obra. L’equip tècnic estarà format per un enginyer, 
responsable de tot el projecte i un assistent tècnic comercial. 

 
Honeywell tindrà els seus propis objectius dels quals el més important és 
satisfer les necessitats de la propietat. Aquí un factor determinant perquè el 
client quedi satisfet, serà la qualitat amb que es desenvolupi el projecte.  
 
A banda de la propietat, que necessita el servei, i de l’empresa Honeywell que 
el proporciona, per fer la instal·lació del cablejat i dels equips necessitarem una 
empresa instal·ladora que executi l’obra. En aquest cas, l’empresa instal·ladora  
ja ha treballat amb altres projectes Honeywell i per tant serà més fàcil, per 
ambdós parts, treballar conjuntament.  
 
 
1.1. Objectius 
 
Un dels aspectes importants a definir entre la propietat i Honeywell, són els 
objectius que es volen assolir un cop finalitzat el projecte. Aquests, seran claus 
perquè inicialment s’enfoqui correctament la solució que l’enginyeria ha 
d’implantar i posteriorment perquè la propietat quedi satisfeta amb la feina 
realitzada. Així doncs, si la solució és dotar les instal·lacions tècniques del 
museu d’un sistema de gestió i control integrat, aconseguirem: 

 
⇒ Controlar tots els sistemes de manera més eficient 

o Incorporar, també, el control de l’enllumenat 
⇒ Garantir un accés fàcil i ràpid a la informació que generen els sistemes 

o Millorar la resposta en qualsevol situació   
⇒ Garantir un elevat nivell de seguretat a tot el recinte 

o Facilitar la feina als operadors responsables de la seguretat 
⇒ Millorar l’eficiència en la gestió dels recursos tècnics i humans 

o Contribuir en l’estalvi energètic 
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1.2. La unitat d’actuació 
 
Avanç de començar el disseny del projecte ens hem de situar a l’edifici i 
conèixer molt bé totes les característiques del lloc on es realitzaran les 
actuacions: la unitat d’actuació. 
 
El museu de la fundació forma part d’un edifici on s’hi emplacen, a part del 
museu, oficines alienes a l’activitat de la fundació. Per tant, la nostra intervenció 
a l’edifici només haurà d’afectar al recinte museu que ocupa una superfície total 
d’uns 1000 m2. 
 
L’activitat d’aquest recinte museu se situa en dues àrees diferenciades pel tipus 
d’activitat que si desenvolupa. Una, on s’exposen les obres de la col·lecció de 
la fundació, està formada per una recepció a la planta baixa, una primera 
planta, una segona planta i una tercera planta. I l’altre, que exposa quadres que 
no són propietat de la fundació, està formada per un nou espai situat a la planta 
baixa, nivell zero. 
 
A la recepció, situada a la planta baixa, hi trobem l’operador encarregat del 
control d’accés de les persones i de la seguretat de l’edifici. La recepció dóna 
accés a les altres plantes a través de l’ascensor o les escales. 
 
A la primera planta hi trobem diverses sales, per a l’exposició de les obres d’art, 
un despatx utilitzat per alguns gestors del museu, una sala de control on s’hi 
emplacen alguns equips tècnics encarregats del control dels diferents sistemes 
i una sortida a una terrassa exterior que dona accés al nivell zero. 
 
A la segona planta, també hi trobem sales amb exposició permanent d’obres, 
un despatx per a la gestió de la sala i una habitació pel personal de serveis. 
Com ja hem comentat, les obres exposades tan a la primera com a la segona 
planta, formen part de la col·lecció privada de la fundació que compta amb 
obres d’autors reconeguts mundialment. 
 
Al tercer pis si emplacen les oficines des de on es gestiona i dirigeix l’activitat 
de la fundació. Hi ha diferents espais o sales utilitzats com a despatx. 
 
A banda de les plantes destinades a l’exposició de les obres, la propietat a 
portat a terme l’ampliació d’un nou espai al museu obrint una nova sala 
polivalent a un pati exterior. A aquesta zona si excedeix mitjançant unes 
escales situades a la part posterior de la primera planta. Baixant les escales 
ens trobarem a la planta baixa, nivell zero, on accedirem a una sala annexa 
que ens portarà a un pati exterior. Aquests nous espais s’utilitzaran per mostrar 
obres d’artistes novells que no són propietat de la fundació. 
 
Totes les plantes d’exposició d’obres d’art i en especial el nou espai del nivell 
zero, tenen un sistema de seguretat insuficient i per tant les actuacions que es 
descriuran més endavant, ens hauran de portar a controlar tot el recinte, ja que 
estem parlant d’un museu i per tant hi ha unes exigències en matèria de 
seguretat que s’han de complir. 
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1.3. Termini 
 
El més important és satisfer a la propietat. Per tant una de les condicions 
indispensable és la necessitat de definir uns terminis d’execució de tot el 
projecte ja que en aquest cas, la fundació és la primera interessada en poder 
executar l’obra en el mínim de temps possible. Tot i això, tal com mostra la 
figura, la propietat ha de ser conscient que hi ha d’haver un temps mínim de 
realització ja que la preparació i execució del projecte s’ha de fer de manera 
ordenada i això comporta un temps mínim de dedicació. Igualment, 
l’acceleració màxima en la realització de tot el projecte pot suposar la 
descoordinació de les persones que intervenen i això pot provocar que es 
cometin errades de coordinació i/o de comunicació. Per contra, si el projecte 
s’allarga massa també pot suposar un cost negatiu ja que la propietat no 
estaria del tot satisfeta. Tots aquests fets poden suposar més intervencions de 
les previstes per part de l’enginyeria i del instal·lador a la unitat d’actuació 
aportant, un cost addicional a tot el projecte. Per tant, s’haurà de trobar 
l’equilibri entre realitzar l’obra en el mínim de temps possible i el cost total de la 
mateixa que s’ha de veure afectat el mínim possible. Es realitzen estudis com 
l’Estructura Desagregada de Tasques o posteriorment el planning d’obra per 
proposar terminis més exactes. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.1. Relació entre el termini i el cost del projecte 
 
 
1.4. EDP, Estructura Desagregada de Tasques 
 
Degut a la quantitat de tasques que s’han de realitzar, haurem d’ordenar totes 
les feines i tenir en compte tots els factors importants per poder dissenyar un 
sistema eficient i assolir els objectius desitjats. La EDP (Estructura 
Desagregada de Tasques) és un esquema que té en compte totes aquestes 
feines així com el temps necessari per a complir-les. El seu coneixement, el 
més exacte possible, ens permetrà una organització més eficient del temps i 
proposar terminis a la propietat molt més ajustats. Definir molt bé tots aquests 
paràmetres inicials ens facilitarà la feina i optimitzarem temps i diners a l’hora 
de realitzar el disseny de l’obra. Al primer apartat de l’annex es detalla la EDP 
del projecte, amb la relació detallada de totes les feines a realitzar i el temps 
que s’hi ha dedicat. 

Cost total 

  Temps d’execució  t mínim 

Cost en termes de: 

  cost 
mínim 

Temps mínim  
entrega del 
projecte 

Cost 
intrínsec 
útil mínim 

• coordinació 
• comunicació 
• increment d’errors 
• temps morts 
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1.5. Instal·lacions existents 
 
Per desenvolupar el disseny que haurem d’implantar s’haurà de tenir en 
compte, tal com s’ha comentat, el sistema que ja tenen funcionant sobre una 
infraestructura que s’encarrega del control de certs sistemes de manera 
independent. Aquests sistemes els haurem d’analitzar per tal de coneixen les 
característiques exactes. La infraestructura existent a l’edifici s’haurà de 
convertir en la desitjada pel nostre client i per això s’haurà de saber els 
recursos, tan econòmics com tècnics i humans, de què es disposa. El sistema 
actual, funcionant al recinte museu, consta de: 
 

- Sistema de climatització 
- Sistema de detecció d’incendis  
- Sistema de seguretat (intrusió)  
- Sistema de vídeo vigilància  

 
Tots els sistemes funcionen independentment sense que es produeixi cap 
interacció entre ells. Remarcar, també, que no hi ha cap sistema que controli la 
il·luminació del recinte, fet que canviarà amb les modificacions que es volen 
introduir. A l’apartat A.20. de l’annex es poden trobar esquemes dels elements 
de camp i plànols del sistema de detecció d’incendis del museu.  
 
 
1.5.1. Sistema de climatització 
 
El sistema instal·lat, al recinte museu, fa servir la tecnologia VRV (Volum 
Refrigerant Variable) de la marca Daikin. El VRV és un sistema intel·ligent que 
utilitza un gas refrigerant per refredar l’aire. El flux d’aquest gas és variable i es 
modula d’acord a les necessitats de cada ambient i a la demanda dels 
terminals, establint una proporció adequada entre la potència entregada i la 
consumida. 
 
Els elements bàsics d’un sistema VRV són la unitat exterior, la unitat terminal 
interior i les caixes de distribució. La unitat exterior està formada per un 
condensador i un motor compressor que ajusta la capacitat de refrigeració i 
calefacció de cada unitat en funció de la demanda de cada zona. 
 
 

 
 

Fig. 1.2. Fred i calor simultanis per a cada unitat interior 
 

Unitat exterior 

Unitats 
interiors 

Caixes de distribució 
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Les unitats interiors, que estan repartides per l’edifici, utilitzen el gas refrigerant 
per refredar l’aire que utilitzaran per a la climatització.  La unitat exterior es 
connecta a la unitat interior mitjançant caixes de distribució (una per unitat 
terminal) i a través de canonades de coure, per on viatja el gas refrigerant. 
 
La infraestructura de climatització del recinte museu està separada en tres 
zones, una per cada planta del recinte museu (sala annexa, primera i segona 
planta). Cada una d’aquestes zones està formada per circuits que contenen 
una unitat exterior pel tractament d’aire, set unitats interiors i set caixes de 
distribució. Les unitats exteriors estan distribuïdes de manera que en trobem 
dos a la coberta de l’edifici i la restant a la zona de planta baixa a la coberta del 
pati exterior. 
 
Tot aquest sistema està comunicat per unes línies de control gestionades per 
un termòstat (pantalla i teclat de control i gestió) que, mitjançant un bus, va 
connectat a les unitats exteriors. Aquestes s’engegaran o es pararan en funció 
del que els hi comuniqui el termòstat. Cada planta té un únic termòstat pel 
control de la temperatura, per tant tindrem 3 termòstats en total.  
 
Aquest sistema de climatització, es distribueix en tres zones per complir les 
exigències tècniques i poder garantir-ne un bon funcionament. Aquestes 
exigències admeten una distància màxima de les canonades de gas refrigerant 
de 100 metres (la unitat més llunyana), diferències d’alçada de fins a 50 metres 
i un número limitat de unitats terminals per cada unitat exterior. 
 
 

 
Fig. 1.3. Esquema línies de control i gestió del clima 
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1.5.2. Sistema detecció d’incendis 
 
El control dels diversos dispositius detectors d’incendis es realitza a partir d’una 
central que gestiona les alarmes que generen els detectors. Aquesta central és 
de la marca Kilsen model KSA701-1 i està situada a la sala de control de la 
primera planta. Es tracta d’una central analògica direccionable d’un llaç amb 
capacitats de xarxa, que a través del port de comunicacions RS232, permet la 
comunicació i programació des de qualsevol PC. El sistema és competent per a 
instal·lacions de petita i mitjana grandària com és el recinte museu. 
  
La infraestructura dels detectors de fums, connectada a la central Kilsen, està 
formada per dotze detectors a la primera planta i set detectors a la segona, tots 
ells connectats a la central d’incendis. Aquests detectors si detecten qualsevol 
indici de que s’ha produït un incendi, generen una senyal que envien a la 
central activant les alarmes de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.4. Central detecció d’incendis Kilsen KSA701-1 
 
 
1.5.3. Sistema de seguretat  
 
La seguretat del recinte museu està gestionada per una central de la marca 
Ademco model VISTA 120. Aquest sistema de seguretat utilitza una tecnologia 
basada en microprocessadors per supervisar totes les zones de protecció així 
com l’estat del sistema, proporcionant la informació pertinent que es visualitza a 
una consola i iniciant les alarmes apropiades. La central està situada a la sala 
de control del museu de la primera planta. 
 
Protegint l’edifici hi ha instal·lada una infraestructura de detectors volumètrics i 
alarmes connectades a la central. Aquests detectors estan assignats per zones 
per una gestió més fàcil. Per exemple, el sensor de la porta d’entrada (001), els 
sensors de l’habitació principal de la primera planta (002), etc. Quant es detecta 
una alarma, s’activa el to d’alarma propi de la consola central així com també 
les sirenes auxiliars. Més concretament, l’edifici disposa de 15 detectors 
volumètrics per a la primera planta i la sala exterior i 7 detectors volumètrics per 
a la segona planta. Aquest tipus de detectors ens serviran per detectar 
moviment i activar les alarmes en cas de que la central estigui activada. 
 
Tot i que aquest sistema compleix amb les funcions bàsiques d’un sistema de 
seguretat d’intrusió, és insuficient per un museu que té una col·lecció d’obres 
d’art tan important. Qualsevol detector ha d’estar elèctricament alimentat de 
manera permanent sinó deixa de funcionar i els detectors han d’estar col·locats 
de manera precisa per detectar moviment en tots els racons del recinte. 
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Fig. 1.5. Situació detectors volumètrics segona planta 
 
 
1.5.4. Sistema de vídeo vigilància  
 
El sistema de vídeo vigilància està format per una infraestructura de 19 
càmeres a la primera planta i 17 càmeres a la segona planta. Aquestes 
càmeres estan situades al interior del recinte tot i que 2 d’elles estan a la sala 
annexa i 1 al pati posterior de l’edifici. S’ha comprovat que l’orientació 
d’aquestes càmeres no és la més idònia, presentant molts punts que les 
càmeres no poden enregistrar; punts morts. Les càmeres són del tipus 
minidomo. Aquest model de càmeres en forma de bombolla té unes dimensions 
reduïdes que fa que quedin molt més integrades a l’estructura de les sales de 
l’edifici. Els minidomos van cablejats, amb cable coaxial, directament cap a la 
sala de control de la primera planta on es connecten a dos vídeo gravadors. 
Aquests vídeo gravadors enregistren el vídeo provinent de totes les càmeres i 
des dels monitors es pot veure el vídeo en viu o el enregistrat anteriorment. El 
control de les cintes de seguretat d’aquests vídeo gravadors no és el més òptim 
per garantir la seguretat del museu ja que no està establert un protocol concret 
per definir els dies d’enregistrament ni el contingut exacte de les cintes 
gravades.  

 
Fig. 1.6. Càmera minidomo 

 
 
Per poder visualitzar les imatges de les càmeres trobem monitors a la recepció 
de la planta baixa, on hi ha el vigilant de seguretat i a la sala d’entrada del 
museu de la primera planta. Situar els monitors a la vista de les persones, 
podia suposar un efecte dissuasori en cas de possibles males intencions.
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Capítol 2. Disseny del projecte 
 

En aquesta fase dissenyarem la solució del sistema més idoni per satisfer els 
objectius citats en el capítol anterior, tenint en compte l’estudi i la informació 
realitzada a la fase inicial de concepció. Els aspectes que haurem de tenir en 
compte a l’hora de realitzar el nostre disseny són: 
 

- Solució adoptada: sistema de gestió i control integrat 
- Estructura del nou cablejat a l’edifici: Sistema Cablejat eStructurat 
- Xarxa de control / model de protocol: control distribuït / model OSI 
- Actuacions a realitzar per tal d’integrar tots els sistemes 

 
Com ja hem comentat, haurem de trobar un software que doni resposta als 
objectius plantejats. Aquests s’aconseguiran, dotant les instal·lacions tècniques 
d’un sistema de gestió i control integrat. Per implantar aquest sistema, s’haurà 
de tenir en compte el sistemes existents ja que utilitzen equips independents de 
marques diferents que també s’han de poder integrar. Per tant, les actuacions 
que s’hauran de fer ens hauran de portar a integrar tots els sistemes per poder-
los controlar i gestionar d’una forma més eficient. Els sistemes a integrar són:  
 

- Sistema electromecànic 
• Sistema de climatització 
• Control d’enllumenat 

- Sistema de detecció d’incendis 
- Sistema de seguretat 

• Intrusió 
• CCTV (circuit tancat de televisió) de tipus analògic 
• Gestió de Vídeo digital sobre xarxes LAN/WAN 

 
 

 
 

Fig. 2.1. Integració de sistemes 
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En concret, al recinte museu, el sistema de gestió i control integrat que 
s’implantarà serà la plataforma EBI (Enterprise Building Integrator) de la marca 
Honeywell ja que permet la integració dels sistemes ja existents que no són 
propis de Honeywell juntament amb la implantació de nous sistemes específics 
propietaris de la marca. Això ho fa utilitzant estàndards de sistemes oberts i 
aplicacions d’Internet o intranet, permetent integrar la informació a l’EBI i 
podent-la analitzar i processar posteriorment. Aquest sistema s’adapta a les 
necessitats del recinte museu permetent assolir els objectius plantejats. 
 
Per tal d’estructurar bé el cablejat del nostre disseny i permetre un gestió més 
eficaç de tots els elements físics utilitzarem un Sistema de Cablejat eStructurat 
(SCS). Hem de tenir en compte que la integració de tots els sistemes es fa 
utilitzant comunicacions a través de la xarxa d’àrea local del museu, cosa que 
farà que tinguem un volum d’elements de xarxa molt important. Aquests, doncs, 
s’hauran d’ordenar de manera adient per poder-los controlar de manera eficaç.  
 
El fet de tenir molts elements físics repartits per tota la xarxa que s’han de 
comunicar entre ells i que el sistema es basi en comunicacions d’àrea local, fa 
que haguem de definir una xarxa de control. Aquesta xarxa es basa en un 
model estàndard que ens definirà les normes per poder realitzar les 
comunicacions. 
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2.1. Enterprise Building Integrator (EBI) 
 
Per a la gestió eficaç dels sistemes de control del museu s’instal·larà la solució 
EBI (Enterprise Buildings Integrator) de Honeywell.  
 
EBI és un sistema de gestió integral per edificis que, a part de possibilitar de 
forma segura i eficient la gestió del funcionament de les diverses instal·lacions 
de l’edifici, permet garantir la seguretat de persones i equips. EBI està format 
per un conjunt d’aplicacions que s’adapten a les necessitats de control i accés 
a la informació existent en les varies aplicacions presents al recinte museu. Per 
tant, aquest sistema permetrà controlar i monitoritzar la gestió de l’edifici 
integrant totes les aplicacions dins del mateix sistema. 
 
Les capacitats del EBI per treballar en xarxa, basades en el protocol estàndard 
TCP/IP, permeten comunicar via xarxes d’àrea local i d’àrea extensa, qualsevol 
PC o sistema que necessiti ser integrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.2. Integració de sistemes Honeywell 
 
 
Algunes de les característiques del sistema EBI són:  
 

- Ser un sistema integrador d’alta fiabilitat i prestacions. 
- D’aplicació idònia davant de necessitats d’alta seguretat a l’edifici. 
- Incorpora funcions avançades de seguretat com firma digital, vídeo 

vigilància digital intel·ligent, etc. 
- Proporciona un únic entorn de treball per reduir els costos d’explotació. 
- Facilitat d’ús per minimitzar el temps d’entrenament dels operadors. 
- Sistema escalable i flexible segons les necessitats de l’edifici. 
- Sistema obert que fa servir una xarxa informàtica com a infraestructura 

de comunicació. 
- Emmagatzema la informació procedent dels equips de camp i presenta 

les dades en un format consistent. 
- Facilita la gestió global del sistema recollint la informació de forma 

intel·ligent per millorar el sistema de supervisió i control. 
- Desenvolupat dins de l’estàndard de qualitat ISO9001. 
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Per integrar molts tipus de sistemes, l’EBI, a banda d’estar basat en un gran 
nombre de tecnologies, suporta diversos estàndards de sistemes oberts: 
HTML, LonWorks, BACnet, OPC, AdvanceDDE, Modbus. En el nostre projecte 
utilitzarem dos tipus de protocols de comunicació, a banda del TCP/IP, com són 
el BACnet i el OPC tots ells basats en el model OSI i explicats posteriorment. 
 
 
2.1.1. Arquitectura de l’EBI 
 
L’EBI utilitza una arquitectura Servidor/Client. És un sistema modular que té la 
utilitat de repartir la càrrega de processat entre el client i el servidor per així 
poder donar servei a un número de clients més elevat. 
 
El servidor de l’EBI funciona sobre una plataforma estàndard de Microsoft 
Windows 2000 de tipus multi usuari i multi tasca. Al servidor, resideixen els 
paquets de l’aplicació encarregats de comunicar-se amb els processadors de 
camp. El servidor EBI actua també com a servidor de fitxers on si troben les 
pantalles, els gràfics i les imatges.  
 
Les estacions de treball EBI, que poden ser PC’s d’usuari normal, constitueixen 
l’enllaç de tipus gràfic, amb colors d’alta resolució, entre l’operador i el servidor 
EBI. El servidor pot servir informació, al mateix moment, a totes les estacions 
de treball del recinte fins a un màxim de 40 estacions de treball. 
 

 
 

Fig. 2.3. Arquitectura Client/Servidor 
 
 
2.1.2. Llicència i punts de control 
 
La llicència del software EBI va en funció dels punts de control que ha de 
gestionar el servidor. A la vegada, aquests punts van en funció dels elements 
que s’han de controlar, específics de cada sistema. Per exemple, en l’apartat 
de vídeo, els punts que s’hauran de controlar són 38 ja que disposem de 38 
càmeres.  Els elements que generen punts de control són:  
 

- Sistema de climatització  actuacions de control dels termòstats 
- Sistema enllumenat  entrades i sortides de les targetes controladores 



  Integració dels sistemes de control d’un museu 14 

- Sistema de detecció d’incendis  els detectors de fum 
- Sistema de seguretat intrusió  els detectors volumètrics 
- Sistema de vídeo vigilància  les càmeres de seguretat 
 

Així doncs, els número de punts que s’hauran de controlar en funció del seu 
sistema són: 
 
 

Sistema Punts 1ª 
planta 

Punts 2ª 
planta 

Punts sala 
annexa Total 

Climatització* 17 17 17 51 
Enllumenat* 30 36 20 86 
Detecció d’incendis 15 15 - 30 
Seguretat: intrusió 15 7 - 22 
Vídeo vigilància 19 17 2 38 

TOTAL a controlar 96 92 39 227 
 

*explicats amb més profunditat en els respectius apartats d’actuacions a realitzar. 
 

Fig. 2.4. Taula de sistemes i punts de control 
 
 
S’han de tenir en compte també els anomenats pseudopunts. Aquests no són 
punts físics pròpiament però també s’han d’incloure en el recompte de punts ja 
que serveixen per programar el control de certes situacions. S’aprofitarà, 
també, per deixar un gran nombre de punts de control lliures per si en un futur 
s’han d’incloure nous elements al sistema de gestió i control integrat. Per tant, 
s’utilitzarà una llicència de l’EBI de 500 punts ja que les llicències d’aquest 
software estan esglaonades de 250 (llicència insuficient) a 500 punts.  
 
 
2.1.3. Enllaç d’operador 
 
Al museu hi hauran dos operadors encarregats de controlar el bon 
funcionament de tot el recinte. L’EBI els hi proporcionarà una forma d’enllaç al 
sistema, d’estil web, que farà possible la monitorització i control de les 
instal·lacions. Aquest enllaç d’operador, visualitza gràfics en colors i d’alta 
resolució, que es confeccionaran a mida dels requeriments de la fundació. Així 
doncs els operadors, des de les seves estacions de treball, podran realitzar 
tasques com:  
 

- Veure i respondre les alarmes. 
- Planificar el funcionament dels equips 
- Configurar els paràmetres del sistema 
- Manipular i analitzar les dades procedents dels diferents processadors. 
- Gravar i reproduir vídeo digital 
- Visualitzar informació procedent d’Internet i intranet 
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2.1.4. Integració de sistemes 
 
L’EBI és una arquitectura oberta que combina: processadors, equips estàndard 
i enllaços de comunicacions i els integra en un únic sistema central per 
optimitzar el funcionament del museu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.5. Esquema dels elements a integrar 

 
 
Destacarem les característiques de dos dels sistemes a integrar com són la 
integració de la vídeo vigilància i la integració de la detecció d’incendis. 
 
Pel que fa a la integració de vídeo digital, amb aquest gestor de vídeo, l’EBI 
permet exercir una excel·lent vigilància al recinte. Utilitzant aparells estàndard 
de digitalització, el vídeo es digitalitza in situ i acte seguit pot veure’s en temps 
real per qualsevol de les estacions de treball. Un altre característica molt 
important és la de poder afegir una determinada quantitat de vídeo anterior a 
l’activació per poder conèixer el que ha succeït avanç de l’alarma. El sistema 
gestor d’aquest vídeo digital és el DVM, Digital Video Manager. Aquest 
software és una solució de vídeo vigilància digital que aprofita el sistema 
analògic existent i treu partit de la tecnologia de vídeo digital. Incorpora 
funcions d’analítica de vídeo per tractar el vídeo de forma intel·ligent i s’integra 
al sistema de gestió de l’EBI aconseguint: 
 

- Controlar i configurar el sistema DVM des de qualsevol estació de l’EBI. 
- Veure des de les estacions de l’EBI vídeo en viu i vídeo gravat. 
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- Configurar que les alarmes sorgides a l’EBI iniciïn de forma automàtica 
l’activació de gravacions i les commutacions d’estacions per visualitzar 
una càmera en particular. 

- La gravació de cada càmera pot ser activada: a voluntat per l’operador, 
segons una planificació establerta o vinculant-la a un situació. 

- El DVM s’integra al sistema de vídeo analògic existent i aprofita les 
tecnologies de xarxa TCP/IP permetent, utilitzar la infraestructura de la 
xarxa de comunicacions per ubicar i reubicar les càmeres. 

 
Si parlem de la integració del sistema de detecció d’incendis, es pot remarcar 
que en casos d’emergència, es pot estalviar temps i minimitzar els danys 
d’aquesta situació, arrancant ventiladors d’extracció, aturant processos i aïllant 
subministres elèctrics i de gas. El sistema de seguretat pot seguir mantenint la 
protecció de l’edifici però a la vegada pot desbloquejar certes portes en funció 
de on s’ha produït l’emergència i així contribuir a accelerar l’evacuació i 
possibilitar un accés ràpid als encarregats de respondre a l’emergència. El 
gestor d’incendis de l’EBI ha estat provat i certificat per experts de UL 
(Underwriters Laboratories) en la categoria més exigent de productes de control 
d’incendis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disseny del projecte   17

2.2. Sistema de Cablejat eStructurat (SCS) 
 
Un sistema de cablejat estructurat és una xarxa de cables i connectors, que 
ens permet unir dos punts, dins de l’edifici, per a xarxes principalment de 
dades. És bàsic definir una bona estructura del cablejat ja que el sistema de 
gestió i control integrat es basa en la xarxa de comunicacions del museu.  
 
Tot el cablejat estructurat està regulat per estàndards internacionals que 
s’encarreguen d’establir normes comunes que han de complir totes les 
instal·lacions d’aquest tipus. Totes aquestes normes faran que en el nostre 
edifici i tinguem: 
 

- Un sistema de cablejat genèric de comunicacions. 
- Mitjans, topologies, punts de terminació i connexions, ben definits. 
- Un suport per entorns multi proveïdor i multi protocol. 
- Poder planificar i instal·lar el cablejat de comunicacions, sense altre 

coneixement previ que els elements que si connectaran. 
 
 
2.2.1. Avantatges SCS al museu 

 
El fet d’estructurar bé tota la infraestructura de comunicacions ens aportarà els 
següents beneficis:  
  

- Ens facilita i s’agilitzen les tasques de manteniment i administració. 
- El sistema es segur i permet un ràpid diagnòstic de les fallades del 

sistema. 
- El sistema està regulat mitjançant estàndards, i per tant la propietat no 

depèn d’un sol fabricant ja que són solucions obertes i fiables. 
- El tipus de cable que utilitzarem, definit més endavant, és de qualitat i 

permet transmissions a altes velocitats. 
- En un futur, no farà falta una nova instal·lació per efectuar el trasllat d’un 

equip. 
- Efectivitat en els costos. 

 
 
2.2.2. Subsistemes que intervenen i normes de disseny del SCS 
 
Ja que el sistema de cablejat rep el nom de estructurat, es convenient tenir un 
coneixement exhaustiu de tot el sistema. El conjunt de tot el cablejat del recinte 
museu s’anomena sistema i cada part en la que es divideix rep el nom de 
subsistema. Per dimensionar correctament la nostra xarxa haurem de tenir en 
compte una sèrie de paràmetres inicials: 
 

- Hi trobem una arquitectura existent de la qual en podrem aprofitar una 
part i se n’haurà de cablejar un altre pels nous dispositius, intentant 
reduir al màxim el cost de la instal·lació. 

- El nombre d’usuaris de la xarxa ve determinat per les tres àrees de 
treball que trobem al recinte museu i per les possibles ampliacions que 
la propietat consideri oportunes. 
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- Dimensions del recinte museu pel seu correcte cablejat: 
• Altura total de l’edifici: 5 plantes 
• Total de pisos a cablejar: planta baixa, primer, segon i tercer pis. 
• Superfície de la planta tipus: 200 m2. 

- El cablejat troncal passarà per un pati vertical situat al costat de l’escala 
principal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.6. Esquema cablejat general i sales principals 

 
 
S’han de dimensionar i dissenyar els tres subsistemes que hi intervenen: 
 
 
2.2.2.1. Àrea de treball 
 
És la zona on s’emplacen les estacions de treball i els equips centrals dels 
diversos sistemes. L’àrea de treball comprèn tot el que es connecta a partir de 
la roseta de connexió fins als propis dispositius a connectar (ordenadors i 
elements a integrar a la xarxa). 
 
Al recinte museu tindrem tres àrees de treball que utilitzarà el personal de 
manteniment i gestió del museu. Aquestes àrees estaran situades a la planta 
baixa i als despatxos de la primera i tercera planta. També es cablejarà una 
presa pel despatx de la segona planta per una possible futura ampliació. 

● Pati vertical, comunica totes les plantes 
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A cada una d’aquestes àrees de treball hi haurà rosetes de connexió que 
permetran connectar les estacions de treball a la xarxa. Aquestes rosetes 
estaran col·locades a la paret dels despatxos, a prop de les taules de treball i 
aniran directament connectades, a través del subsistema troncal, al lloc comú 
de centralització de la tercera planta anomenat patch panel.  

 
El patch panel és on es centralitzarà tot el cablejat de l’edifici ja que hi arriben 
tots els cables procedents de cada una de les dependències on s’han instal·lat 
punts de xarxa. Cada roseta col·locada a l’edifici tindrà a l’altre extrem del cable 
una connexió a aquest patch panel. D’aquesta manera se li podrà donar o 
treure servei a una determinada dependència simplement proporcionant-li o no 
senyal en aquest panell. 
 
A banda dels despatxos utilitzats pel personal del recinte, hi hauran unes àrees 
de treball on si emplaçaran els equips tècnics de gestió de tots els sistemes. En 
aquestes sales arribaran i en sortiran la majoria de cables de la nostra xarxa, 
per tant, haurem de tenir en compte que seran llocs amb un gran nombre 
d’elements de connexió. Aquestes àrees i els seus elements són: 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7. Sales de control i els seus elements 
 
 
2.2.2.2. Subsistema horitzontal 
 
El nou cablejat horitzontal que s’haurà de realitzar serà el dels nous elements 
del sistema de vídeo, 2 càmeres de seguretat, que estan situades a l’exterior 
de la primera planta i que veurem detalladament més endavant. Aquest cablejat 
és realitzarà a partir de canalitzacions per un falç sostre ja existent a la planta 
d’actuació. Aquests dos nous elements, hauran d’anar connectats als 
digitalitzadors situats a la sala de control de la mateixa planta. 
 
Aquest cable horitzontal no podrà superar els 90 metres. A més els cables del 
patch panel a l’armari de comunicacions no superaran els 6 metres ja que 
estaran situats al mateix lloc. El cable de connexió de l’estació de treball a la 
roseta no podran superar els 3 metres. 
 

Sala de control 
Primera Planta 

Sala de 
Comunicacions 
Tercera planta 

Recepció 
Planta baixa 

Segona planta 

- Central de climatització 
- Controlador sistema d’enllumenat 
- Central de seguretat 
- Central de detecció d’incendis 
- Digitalitzadors de vídeo 

- Servidor principal 
- Servidors de vídeo 
- Switch 
- Patch panel 

- Estació de treball 
- Monitors de control 
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Fig. 2.8. Longitud màxima del cablejat 

 
 

2.2.2.3. Subsistema vertical 
 
El cablejat vertical o troncal, està constituït pel conjunt de cables que 
interconnecten les diferents plantes de l’edifici. A banda d’aquests cables, 
també estan inclosos els mecanismes dels panells principals, els latiguillos 
utilitzats per la connexió del patch panel i els mecanismes que acaben el 
cablejat vertical cap als armaris de distribució horitzontal.  
  
Des de la sala de comunicacions sortirà la línia troncal que anirà a la sala de 
control de la primera planta i a les rosetes de les diferents estacions de treball. 
La troncal estarà formada pels cables de tots els elements de la sala de control 
exposats anteriorment i pels cables de les estacions de treball. Aquesta troncal 
passarà per un pati vertical situat al cor de l’edifici que interconnecta totes les 
plantes i anirà fins a l’entrada de la tercera planta. Els cables viatgen per la 
tercera planta cap a la sala de comunicacions a través de sòl tècnic; les 
plaques del terra s’aixequen per accedir als cables. 
 
 

 
 

Fig. 2.9. Subsistema troncal 
 
 
2.2.3. Sala de comunicacions 
 
Com ja hem comentat, la sala de comunicacions serà una sala especialment 
habilitada per emplaçar-hi tots els elements necessaris per a la gestió del 
sistema. Estarà situada a la tercera planta i tindrà una superfície d’uns 20 m2, 
per tant serà suficientment gran com per instal·lar-hi tots els equips. 
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El dispositius d’interconnexió centralitzada com són: el patch panel, el switch, 
les fonts d’alimentació i el servidor principal aniran tancats dins d’un armari de 
comunicacions anomenat rack que facilitarà l’accés i la manipulació d’aquests 
aparells i n’evitarà la manipulació accidental. Aquest rack portarà incorporat 
una pantalla LCD de 15” i un teclat (trackball) pel control del servidor principal. 
 
 
En definitiva, el tipus de disseny que implementarem serà: 
 

- Cablejat de tirada directa ja que les dimensions, no excessivament 
grans, del recinte museu no fan que la instal·lació s’hagi de dividir en 
més zones. 

- Utilitzarem una topologia en estrella ja que cada mecanisme de connexió 
de la roseta i tots els elements de la sala de control estan connectats al 
lloc comú de connexió centralitzat, patch panel, de l’armari de 
comunicacions.  

 
 
2.2.4. Cable utilitzat 
 
El tipus de cable utilitzat per a la xarxa de comunicació de tot l’edifici és de 
coure. S’utilitza perquè és fàcil d’instal·lar, econòmic, treballa amb senyals 
elèctriques i tot i que està més limitat en distància que la fibra òptica ja ens va 
bé pel tipus d’instal·lació que hem de fer. 
 
En concret, el cable de coure que utilitzarem serà UTP (Unshielded Twisted 
Pair), parell trenat no apantallat. Cada parell és un conjunt de dos conductors 
aïllats amb un recobriment de plàstic. Cada parell es trena, twisted, perquè les 
senyals transportades per ambdós conductors no generin interferències ni 
resultin sensibles a emissions. Problemes com la diafonia, l’atenuació o els 
retards es minimitzen al màxim gràcies a que es produeix una transmissió 
balancejada.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.10. Cable UTP, Unshielded Twisted Pair 
 
 
Que no estigui apantallat vol dir que el cable no incorpora cap malla metàl·lica 
que envolti cap dels seus elements. Això fa que presenti un inconvenient, ja 
que té menys protecció davant interferències electromagnètiques.  
 
A banda de ser UTP, el cable que utilitzarem serà de categoria 6. Aquest és un 
estàndard de cables per a xarxes de gigabit ethernet o sigui, xarxes amb una 
capacitat de transmissió de 1 gigabit. Aquest ample de banda ens serà 



  Integració dels sistemes de control d’un museu 22 

necessari ja que la nostre xarxa de vídeo necessitarà aquests requeriments per 
poder funcionar correctament.  
 
Com ja hem comentat, el cable conté 4 parells de cable de coure trenats que 
poden arribar a freqüències de fins a 250 MHz. Aquest cables tenen com a 
terminació els elements elèctrics RJ-45 i permeten una tirada horitzontal 
màxima de 90 metres. Algunes característiques tècniques del cable són: 

 
 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES a 20ºC 
Resistència a bucles DC 300 Ω/km màxim 
Desequilibri de resistència 2% màxim 
Desequilibri de capacitància 1600 pF/km màxim de par a terra 
Distorsió de retard 40ns/100m màxim a  100MHz 

Impedància característica 100Ω ± 15 Ω a 1,0 MHz – 100MHz 
100Ω ± 18 Ω a 100 MHz – 250MHz 

 
Fig. 2.11. Taula de les característiques elèctriques del cable 

 
 
Els valors de les pèrdues d’atenuació, de diafonia, de retorn o de retorn de 
propagació en funció de la freqüència són: 
 
 

CABLE SENSE APANTALLAR 
Pèrdua Retorn de Frec. Aten.  NEXT (dB) PS-NEXT (dB) Retorn Propagació 

(MHz) (dB) Normes Típica Normes Típica dB ns 
1 2.1 66.0 80.0 64.0 77.0 20.0 570.0 
4 3.8 65.3 78.3 63.3 76.3 23.0 552.0 

10 6.0 59.3 72.3 57.3 70.3 25.0 545.4 
16 7.6 56.2 69.3 54.2 67.3 25.0 543.0 
20 8.5 54.8 67.8 52.8 65.8 25.0 542.0 

31.25 10.7 51.9 64.9 49.9 62.9 23.6 540.4 
62.5 15.5 47.4 60.4 45.4 58.4 21.5 538.6 
100 19.9 44.3 57.3 42.3 55.3 20.1 537.6 
155 25.3 41.4 54.5 39.4 52.5 18.8 536.9 
200 29.2 39.8 52.8 37.8 50.8 18.0 536.5 
250 33.0 38.3 51.3 36.3 49.3 17.3 536.3 

 
Fig. 2.12. Taula de les pèrdues del cable 

 
 
El fet d’utilitzar aquest cable, que ens aporta un ample de banda elevat, fa que 
haguem d’utilitzar elements d’iguals característiques per a tota la xarxa. Així, 
tots els elements de l’armari de comunicacions com el patch panel o els 
latiguillos de connexió i tots els altres elements de la xarxa com les connexions 
de les centrals o les targetes de xarxa de les estacions de treball també hauran 
de suportar transmissions de gigabit. Si no utilitzéssim tots els elements d’igual 
naturalesa tindríem restriccions en l’ample de banda i no podríem treballar a la 
màxima velocitat que ens permet la xarxa. 
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Els conceptes tècnics de transmissió de dades estan explicats a l’apartat A.2. 
de l’annex. A més, es pot trobar més informació tècnica i els resultats dels tests 
elèctrics del cable UTP cat. 6 a l’apartat A.6. de l’annex i altres característiques 
tècniques d’elements com el patch panel, els latiguillos o els connectors a 
l’annex A.7. 
 
 
2.2.5. Valoració instal·lació del cablejat 
 
Havent definit tots els paràmetres que afecten a la instal·lació de tota la 
infraestructura, ja es pot fer una valoració del cost d’instal·lació en termes de 
material de xarxa utilitzat i feina a realitzar. La valoració econòmica 
d’instal·lació, detallada més endavant en l’apartat de pressupost d’execució, ha 
tingut en compte les següents despeses: 
 

- Instal·lació del cablejat LAN IP UTP cat6 pels servidors, estacions de 
treball i centrals de seguretat i CCTV. Inclòs equip switch ethernet. * 

- Instal·lació del cablejat de control i gestió dels mòduls dels dispositius 
electromecànics i de climatització. * 

- Instal·lació del cablejat de vídeo i electricitat per a les dos noves 
càmeres de seguretat. Ampliació instal·lació existent. * 

- Muntatge del equips Honeywell detallats en el pressupost. 
- Instal·lació de l’equip SAI pels equips residents al rack central de 

comunicacions. 
 
o Inclou materials de cablejat, canalitzacions complementàries a les 

existents i treballs d’instal·lació de la infraestructura del sistema de 
control i gestió d’instal·lacions. 

 
 

*les centrals de seguretat, CCTV, cablejat de climatització i les noves càmeres de 
seguretat estan explicades més endavant.  
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2.3. Xarxa de control 
 
La nostra xarxa de control està formada per un grup de dispositius, que es 
comuniquen utilitzant un protocol de comunicació construint així una aplicació 
de monitoratge i control. Els beneficis que tindrà la xarxa seran: 
 

- El consum de la xarxa i el del seus dispositius serà el mínim 
- La xarxa serà capaç d’adaptar-se als canvis d’arquitectura (ex: introduint 

nous elements). 
- Sistema fiable que tindrà elements de detecció i correcció d’errors. 
- Escalabilitat: la xarxa podrà créixer sense perdre qualitat de servei. 

 
En una xarxa de control eficaç, la comunicació entre els nodes és realitza 
mitjançant un control distribuït (punt a punt) ja que si fos de control centralitzat 
(master-slave) la instal·lació seria cara, menys fiable davant la caiguda del 
controlador principal i difícil de mantenir, gestionar i ampliar. En el control 
distribuït, la intel·ligència dels nodes (capacitat de procés i càlcul) permet la 
distribució del procés, es a dir, els processadors poden funcionar de manera 
intel·ligent cobrint els processos des del nivell físic al nivell d’aplicació del 
protocol. Per tant si les funcions de control són distribuïdes, l’execució i el 
rendiment del sistema millora substancialment.  
 
L’EBI, complint aquesta condició, es comunica amb processadors que tenen 
intel·ligència distribuïda. El processador local elabora les seves pròpies 
decisions, amb total independència del servidor EBI. Si la comunicació entre un 
processador i el servidor falla, les funcions normals segueixen i el processador 
emmagatzema les diferents transaccions que es vagin produint. Al tornar-se a 
activar la comunicació, les informacions emmagatzemades es traspassen al 
servidor.  

 
 
2.3.1. Característica principal: interoperabilitat 
 
La interoperabilitat és la capacitat d’integrar productes de diferents fabricants 
en sistemes flexibles i funcionals sense necessitat de desenvolupar hardware o 
software addicional. També ens aporta capacitat de comunicació entre 
programes i màquines de fabricants diferents. 
 
El fet d’utilitzar el software de gestió d’edificis EBI ens aportarà aquesta 
capacitat d’interoperar, ja que una de les seves característiques principals és 
que permet la integració de protocols i equips de diferents fabricants (tot i ser 
un producte d’una marca específica). Com ja hem comentat, al recinte museu 
hi ha molts equips diferents i per tant, la interoperabilitat, és una condició 
important que ens aportarà les següents característiques: 
 

- Ens permetrà utilitzar el millor dispositiu per a cada sistema sense 
veure’ns forçats a utilitzar tots els elements d’un mateix fabricant. 

- Utilitzar productes interoperables ens garantirà un cert nivell de qualitat 
ja que si no funciona un producte es pot anar a buscar el mateix 
producte a un altre fabricant. 



Disseny del projecte   25

- Reduirem el cost del projecte, ja que no dependrem, d’un sol fabricant i 
podrem aprofitar material del sistema existent. 

- Els sistemes interoperables permetran als responsables de manteniment 
del recinte museu la monitorització de les instal·lacions. 

 
Com que utilitzarem sistemes que ens permetran poder connectar un gran 
nombre d’equips de naturaleses molt diferents a la xarxa Internet, haurem de 
vigilar molt la seguretat de tot el sistema. El fet d’utilitzar elements de xarxa 
com el switch, ja fa que tinguem un cert nivell de seguretat. Tot i això, les 
instal·lacions Honeywell preveuen aquest aspecte tan important, incorporant 
dos solucions. Una, és instal·lant un antivirus al servidor principal de la marca 
Mc Afee que ens previndrà d’accions intruses a la nostre xarxa informàtica o 
per evitar que software perjudicial afecti a les dades del sistema. L’altre, és 
instal·lant un software que ens permet realitzar copies de seguretat de les 
bases de dades de l’EBI i el DVM. Aquest software de backup es diu Acronis i 
permet capturar una imatge del sistema cada cert temps. Si es produeix cap 
problema amb l’EBI o el sistema operatiu, les eines de l’Acronis permeten 
restablir el sistema tal i com estava avanç de la caiguda.  
 
 
2.3.2. Protocols de comunicació 
 
Un protocol de comunicació és el conjunt de normes que especifiquen 
l’intercanvi de dades o ordres durant la comunicació entre les entitats que 
formen part d’una xarxa. Els protocols poden estar implementats en hardware 
(targetes de xarxa), software (drivers) o una combinació dels dos. 
 
La majoria dels protocols especifiquen una o més de les següents propietats: 
 

- Detecció de la connexió física sobre la que es realitza la connexió  
- Passos necessaris per començar a comunicar-se (Handshaking) 
- Negociació de les característiques de la connexió 
- Format dels missatges 
- Què fer amb els missatges erronis o corruptes (correcció d’errors) 
- Com detectar la pèrdua de connexió i què fer en aquest cas. 
- Estratègies per assegurar la seguretat (autenticació, xifrat) 

 
Perquè pugui existir la interoperabilitat, un dels factors que hem de tenir en 
compte és la estandardització dels protocols, utilitzant un model que pugui 
entendre tots els protocols a utilitzar. 
 
 
2.3.3. Estàndard model OSI (Open System Interconnection) 
 
El model OSI descriu els nivells o capes de la pila de protocols. En una pila de 
protocols, cada nivell soluciona una sèrie de problemes relacionats amb la 
transmissió de dades i proporciona un servei ben definit als nivells més alts. Els 
nivells superiors són els que estan més a prop de l’usuari i tracten amb dades 
més abstractes deixant als nivells més baixos la feina de traduir les dades de 
forma que siguin físicament manipulables. 
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Segons la classificació OSI, la comunicació de varis dispositius, origen o destí 
en una comunicació, es pot estudiar dividint-la en 7 nivells. Els 7 nivells es 
poden subdividir en dos categories, les capes superiors i les capes inferiors. 
Les quatre capes superiors treballen amb problemes particulars a les 
aplicacions i les 3 capes inferiors s’encarreguen dels problemes pertinents al 
transport de les dades. Els protocols de cada capa tenen una interfície ben 
definida. Una capa generalment es comunica amb la capa immediatament 
inferior, la immediatament superior, i la capa del mateix nivell en altres 
ordinadors de la xarxa. Per exemple, una aplicació (capa nivell 7) només 
necessita conèixer com comunicar-se amb la capa 6 que la segueix, i amb un 
altre aplicació en una altre ordinador (també capa nivell 7). No necessita 
conèixer res entre les capes de la 1 a la 5. Així, un navegador web (HTTP, 
capa 7) pot utilitzar una connexió Ethernet (capa 2) per accedir a Internet, 
sense que li sigui necessari qualsevol tractament dels protocols d’aquest nivell 
més baix. De la mateixa manera, un router només necessita informacions del 
nivell de xarxa per enrutar paquets, sense que importi si les dades transmeses 
pertanyen a una imatge per un navegador web, un arxiu transferit via FTP o un 
missatge de correu electrònic. 
 
 
2.3.4. Protocols de comunicació a implementar 
 
Degut a que en aquests edifici ja hi ha sistemes instal·lats funcionant 
independentment, haurem de fer servir diferents tipus de protocols de 
comunicació per poder-nos-hi adaptar correctament. La plataforma que farem 
servir per integrar tots els sistemes de l’edifici, també ens permetrà utilitzar 
diferents tecnologies i protocols. D’aquests, els més importants són:  
 

- Per a la comunicació en general i pel sistema de vídeo vigilància en 
particular  protocol de comunicació TCP/IP 

- Per a l’enllaç de dades de la xarxa  tecnologia ethernet  
- Pel sistema de climatització  protocol de comunicació BACnet 
- Pel sistema de detecció d’incendis  protocol de comunicació OPC 

 
Tots aquests protocols i elements de la nostra xarxa es poden identificar en 
alguna de les capes del model OSI, ja que és el nostre model de referència.   
 
 

Model OSI 
7 Aplicació  BACnet, OPC 

6 Presentació  
5 Sessió  
4 Transport  TCP 
3 Xarxa  IP 
2 Enllaç de dades  ethernet 
1 Físic  Cable UTP cat 6 

 
Fig. 2.13. Pila de protocols model OSI 
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2.3.4.1. Protocol de comunicació TCP/IP 
 
El TCP/IP es la base de Internet i ens serveix per enllaçar els ordinadors de la 
xarxa incloent les estacions de treball o el servidor principal sobre xarxes d’àrea 
local (LAN) i àrea extensa (WAN). Les sigles TCP es refereixen al protocol de 
control de transmissió i IP al protocol de Internet. Aquest protocol s’utilitzarà per 
a la comunicació de tots els sistemes de la xarxa amb el servidor principal i 
també per a la comunicació específica del sistema de vídeo vigilància. 
 
Aquest protocol de Internet es pot descriure fent una analogia amb el model 
OSI, anteriorment explicat. La diferència més notable entre els models TCP/IP i 
OSI està al nivell d’aplicació. Els tres nivells superiors del model OSI (aplicació, 
presentació i sessió) són considerats simplement com el nivell d’aplicació en el 
conjunt TCP/IP. A continuació exposarem una comparativa de les capes dels 
dos models: 
 

OSI TCP/IP 

7 Aplicació ex. HTTP, DNS, SMTP, 
FTP 

6 Presentació ex. XDR, ASN.1… 
5 Sessió ex. TLS, SSH, NetBIOS

5 Aplicació 

HTTP, FTP, DNS 
(protocols d’enrutament 
es consideren part del 

nivell de xarxa) 

4 Transport ex. TCP, UDP, RTP... 4 Transport ex. TCP, UDP, SCTP... 
3 Xarxa ex. IP, ICMP, ARP... 3 Interxarxa IP: Protocol de Internet 

2 Enllaç de 
dades 

ex. Ethernet, Token 
Ring, PPP, HDLC... 2 Enllaç ex. Ethernet, Token 

Ring, PPP, HDLC... 
1 Físic ex. cable, radio, fibra... 1 Físic ex. medi físic i codificació

 
Fig. 2.14. Taula comparativa OSI vs. TCP/IP 

 
 

2.3.4.2. Xarxa ethernet 
 
Ethernet és el nom d’una tecnologia de xarxes d’ordinadors d’àrea local (LAN) 
basada en trames de dades. Ethernet ens definirà les característiques de 
cablejat i senyalització de nivell físic i els formats de la trama del nivell d’enllaç 
de dades del model OSI. Ethernet es refereix a les xarxes d’àrea local i 
dispositius sota l’estàndard IEEE 803.3. Actualment s’anomena ethernet a totes 
les xarxes cablejades que fan servir el format de trama descrit a continuació tot 
i que no tingui CSMA/CD com a mètode d’accés al medi. El format de la trama i 
la mida que ocupa és el següent: 
 
 

Preàmbul SOF Destí Origen Tipus Dades FCS 

7 bytes 1 byte 6 bytes 6 bytes 2 bytes 46 a 1500 bytes 4 bytes 

 
Fig. 2.15. Format de la trama ethernet 
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2.3.4.3. Protocol BACnet i BACnet/IP 
 

BACnet es un protocol de comunicacions de dades (conjunt de normes que 
s’han d’aplicar al hardware i al software de l’ordinador) que es pot aplicar a les 
xarxes d’automatització i control d’edificis i en aquest cas concret, pel control 
específic de la climatització. Defineix un número de normes que s’utilitzen per 
comunicar els dispositius de climatització de l’edifici. 
 
El format del missatge especifica la major part de les funcions mes comunes: 
entrada anàloga i binària, sortida i valors, llaços de control, llistes (programes), 
etc. funcions que s’apliquen a quasi qualsevol classe de supervisió o control. 
Aquestes normes de control s’apliquen a: 
 

- Senyalització elèctrica 
- Direcció (adressing) 
- Xarxa d’accés (master, slave, peer to peer) 
- Comprovació d’errors 
- Control de flux 
- Seqüència, segmentació i comprovació del missatge 
- Format de presentació (compressió i xifrat) 
- Format del missatge 

 
Característiques del protocol BACnet: 
 

- El protocol BACnet defineix un nombre d’objectes que actuen sobre els 
serveis. 

- El protocol BACnet defineix un número de transmissió de dades de 
capes físiques, incloent ethernet, BACnet/IP, LonTalk... 

- Aprovat com a estàndard ISO (International Organization for 
Standardization). 

 
Les xarxes BACnet es poden formar a partir dels dispositius que utilitzen el 
protocol TCP/IP per la comunicació. En aquest cas, la manera en que els 
missatges BACnet recorren una IP a Internet és a partir de BACnet/IP.  
 
Una xarxa de BACnet/IP es una o més subxarxes IP (dominis IP) que s’assigna 
a un sol número de xarxa BACnet. Aquest estàndard també permet la inclusió 
de grups multicast IP. BACnet/IP utilitza el protocol de connexió UDP (User 
Datagram Protocol). UDP descriu les normes necessàries per construir les 
interxarxes de BACnet/IP de quasi qualsevol arquitectura. 
 
Característiques BACnet/IP: 
 

- Es descriu el concepte d’una xarxa BACnet formada per un o més 
subxarxes IP. 

- La direcció de broadcast s’aconsegueix definint les capacitats d’un nou 
dispositiu anomenat Dispositiu de Direcció de Difusió de BACnet BBMD 
(BACnet Broadcast Device Management) o bé utilitzant IP Multicast. 

- La comunicació BACnet/IP es posa en pràctica definit una nova capa de 
protocol d’enllaç anomenada BACnet Virtual Link Layer, BVLL. Utilitza la 
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capa d’enllaç de dades d’altres protocols i també construeix una 
cooperació entre nodes i processos de manera que s’estructuren com un 
enllaç de dades quant es comuniquen amb capes de nivell superior. Els 
avantatges són: sistema fàcilment extensible a un altre, adaptació a 
sistemes com IPv6, ATM, Sonet, etc. 

- Hi han extensions per dispositius que no formen part de la xarxa 
BACnet/IP i que s’hi volen unir. 

- S’especifica l’encaminament entre xarxes BACnet/IP i xarxes que no ho 
són, incloent el cas de dispositius BACnet/IP i dispositius que no ho són, 
residint a la mateixa LAN. 

- S’especifica l’encaminament entre múltiples xarxes de BACnet/IP. 
 
 
2.3.4.4. Protocol OPC (OLE Process Control) 
 
OPC es un mecanisme estàndard de comunicació que interconnecta de forma 
lliure, nombroses fonts de dades on s’inclouen dispositius de control d’equips 
en edificis com la central de detecció d’incendis. La seva arquitectura, de 
comunicació oberta, es concentra en l’accés a dades i no en el tipus de dades. 
Per aquest motiu es anomenat de forma específica OPC-DA (OPC accés a 
dades). 
 
Els objectius d’aquest protocol són: 
 

- Accedir a aplicacions específiques de manera estàndard. 
- Proporcionar una interfície entre el servidor i qualsevol client, per així 

poder accedir als dispositius. 
 

L’arquitectura OPC, també es basa en un model Client-Servidor on el servidor 
principal de l’EBI, que incorpora el software OPC, proporciona una interfície a la 
central d’incendis (objecte OPC) i el controla. Una aplicació client OPC, com és 
la detecció d’incendis, es comunica al servidor principal de l’EBI, que incorpora 
el software OPC, mitjançant una interfície d’automatització.  
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2.4. Actuacions a realitzar per integrar els 4 sistemes 
 
 
2.4.1. Sistema de control electromecànic 
 
 
2.4.1.1. Control d’enllumenat 
 
S’efectuarà el control de l’enllumenat de la sala annexa, primera i segona 
planta. Tal com mostra la figura següent, el control es farà a partir dels tres 
quadres elèctrics de cada una de les tres plantes. Els quadres elèctrics estan 
situats a la sala de control de la primera planta, la sala de control (office 2) de la 
segona planta i a l’habitació de manteniment de la sala annexa. Els  
interruptors dels quadres elèctrics es poden posar en manual, on les llums 
s’encenen sense cap mena de control o en automàtic, on les llums són 
controlades remotament. 
 
Per realitzar aquest control remot és necessari connectar, a cada un dels 
interruptors del quadre elèctric, una targeta E/S (entrada, sortida). Mitjançant un 
relé que porta incorporat aquesta targeta, es donarà l’ordre d’encendre o 
apagar les llums. La senyal d’aquesta ordre serà de tipus digital (SD). A banda 
d’aquesta sortida digital, a la targeta E/S també hi trobem una senyal de retorn 
digital (ED), provinent del quadre elèctric, per verificar si les llums s’han 
engegat o no i detectar qualsevol possible error. Totes aquestes senyals 
digitals, tan d’entrada com de sortida,  ens marcaran els punts de control que 
haurà de gestionar el servidor principal i que han estat comentats anteriorment.  
 

 
 

Fig. 2.16. Esquema del control d’enllumenat 
 
 
Per realitzar el control centralitzat, totes les targetes aniran connectades al 
mòdul Excel 800 de Honeywell. Aquest mòdul està format per un controlador 
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XCL8010A i una sèrie de mòduls on si connecten les targetes d’entrada i 
sortida. El controlador és de processadors distribuïts, té una estructura modular 
i és utilitzat pel control digital directe, la supervisió, l’automatització i la gestió 
energètica.  Aquest controlador anirà instal·lat al costat del quadre elèctric de la 
primera planta el que farà que les targetes que estiguin instal·lades en quadres 
elèctrics de plantes diferents hagin de ser de tipus remot ja que sinó la 
comunicació no seria possible degut a la distància entre l’emissor de la senyal i 
el receptor. La comunicació de les targetes situades al costat del processador 
es farà a través del bus de comunicacions propietari de la marca Honeywell 
anomenat panel bus i la comunicació de targetes remotes es farà a través del 
bus de comunicacions LON. El mòdul Excel 800 va connectat a la xarxa 
ethernet a través d’un adaptador específic de 2 busos. Podem trobar més 
informació del mòdul Excel 800 a l’annex A.8. 
 
El nombre de targetes utilitzades a cada planta són:  
 

- Pel control de la primera planta: 2 targetes d’entrada digital (12 entrades 
x targeta) i 3 targetes de sortida digital (6 sortides per targeta). 

- Pel control de la segona planta: 2 targetes d’entrada digital remota i 3 
targetes de sortida digital remota. 

- Pel control de la sala annexa: 1 targeta d’entrada digital remota i 2 
targetes de sortida digital remota. 

 
Tot aquest sistema estarà connectat al servidor principal de l’EBI a on a banda 
de controlar el consum energètic, podrem relacionar aquest sistema 
d’enllumenat al sistema de seguretat permetent engegar els llums si es 
produeix una alarma. D’aquesta manera actuem afegint una nova actuació en 
cas de que es produeixi una alarma en el sistema de seguretat. 
 
 
2.4.1.2. Control de la climatització 
 
Com ja hem comentat, el sistema de climatització existent a l’edifici utilitza un 
sistema de refrigeració VRV (Volum de Refrigerant Variable) de la marca 
Daikin. Aquest funciona amb major eficiència energètica quant es connecta a 
una central de la mateixa marca. Així doncs, la nostra xarxa de clima, estarà 
controlada per la central BACnet Gateway.  
 
La central BACnet Gateway GW64 és una interfície pel control, gestió, 
monitoratge i optimització d’instal·lacions de climatització de fins a 64 unitats 
interiors i 10 unitats exteriors. El model concret de central que utilitzarem és el 
DMS502A51; unitat d’interfície que ens permetrà la comunicació entre el 
sistema VRV i el sistema EBI. Aquesta central està preparada per funcionar i 
supervisar els sistemes de climatització mitjançant una comunicació que utilitza 
el protocol BACnet. Anirà situada a la sala de control de la primera planta i és 
connectarà directament al switch de la sala de comunicacions de la tercera 
planta. D’aquesta manera el servidor de l’EBI podrà controlar el funcionament 
de la climatització ja que en ell també i haurà instal·lat el software del protocol 
de comunicacions BACnet perquè és pugui comunicar amb la central. Es pot 
trobar informació addicional d’aquesta central a l’annex A.7. 
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Fig. 2.17. Esquema de connexió de la central de climatització 
 
Les actuacions de control ja s’han comentat en apartats anteriors (llicència EBI 
i punts de control) però, en concret, la central de clima gestionarà: 
 

• L’ajust de la temperatura de consigna 
• El canvi de mode d’operació: fred-calor-ventilació 
• La limitació temperatura màxima-mínima de consigna. 
• La selecció de prioritats (control central o local) per les temperatures. 
• El control de l’ajust de la velocitat del ventilador: alta, baixa 
• EL control del mecanisme auto-swing (aleta mòbil) 
• Les parades forçades d’emergència 
• Les parades forçades pel termòstat 
• El control de la senyal del filtre 
• L’ajust de l’eficiència energètica 

 
Aquestes 10 actuacions afectaran al termòstat tot i que l’actuació més 
important, que és l’ordre d’engegar i parar, afectarà directament a les unitats 
interiors per així poder realitzar un control més exhaustiu. 
 

Control climatització 1ª planta 2ª planta Sala annexa Total 
Termòstat: 
- 1 termòstat x planta x 10 
actuacions 

10 10 10 30 

Unitats interiors 
- 7 unitats interiors x planta x 
actuació paro marxa 

7 7 7 21 

Punts de clima a controlar 17 17 17 51 
 

Fig. 2.18. Punts de control climatització 
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2.4.2. Sistema detecció d’incendis 
 
Pel sistema detector d’incendis aprofitarem tota l’estructura exposada 
anteriorment a l’apartat de sistema existent. 
 
Utilitzarem els mateixos detectors d’incendis instal·lats a la primera i segona 
planta i la mateixa central d’incendis. El model de central Kilsen KSA701-1 
permet ser integrada dins del software de gestió de l’EBI ja que si s’afegeix un 
mòdul de comunicació TCP/IP tindrà la capacitat de connectar-se a la xarxa 
ethernet. Per aquesta sèrie de centrals d’incendis, KSA700, existeix un protocol 
programat anteriorment per poder implementar aquest tipus de centrals al 
sistema EBI. Les modificacions que necessitarem introduir, a banda d’aquest 
protocol d’integració, és instal·lar dins del software del servidor de l’EBI la 
interfície del protocol de comunicacions OPC, ja que per poder integrar aquesta 
central necessitarem que l’EBI entengui aquest protocol.  

 

 
 

Fig. 2.19. Esquema circuit detecció d’incendis 
 
 

El fet de que és pugui realitzar la integració d’aquesta central i per tant portar el 
control centralitzat junt amb els altres sistemes, no voldrà dir que la central 
continuï tenint totes les funcionalitats disponibles. Tot i que si que tindrà les 
necessàries i més importants per poder funcionar. A més el fet de que estigui 
gestionada pel sistema EBI permetrà un control molt més efectiu i útil. 
 
 
2.4.3. Sistema de seguretat (intrusió i vídeo vigilància) 
 
El sistema de seguretat del museu constarà de dos parts diferenciades però 
relacionades gràcies al EBI. Aquestes dos parts són el sistema d’intrusió i el 
sistema de vídeo vigilància.  

Switch 

Central Kilsen 
KSA701-1 

ethernet 
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2.4.3.1. Intrusió 
 
En el sistema d’intrusió se substituirà la central de seguretat ADEMCO Vista 
120 per la central de seguretat Honeywell Galaxy H500. Aquesta central aporta 
un nivell de seguretat alt permeten monitoritzar totes les situacions i alarmes 
que es generen a les diferents plantes. Es realitza aquesta substitució ja que és 
molt difícil la integració de la central Vista 120 al sistema de gestió EBI degut a 
que és un model antic i seria molt costos programar una nova interfície 
específica per aquesta central. A més, no estarien operatives moltes de les 
funcionalitats de què disposa. 
 
Perquè la central funcioni s’haurà d’instal·lar un paquet software al servidor, 
que configurarà i gestionarà l’aplicació d’intrusió realitzada amb aquest tipus de 
processador Galaxy. També s’haurà d’afegir un mòdul TCP/IP per que sigui 
possible la comunicació entre aquesta central amb el servidor de l’EBI via la 
xarxa LAN. 
 
El processador Galaxy monitoritza contínuament els detectors connectats als 
busos. Aquesta infraestructura de detectors volumètrics serà la mateixa. Els 
detectors han d’anar connectats a uns mòduls perquè aquests es puguin 
connectar a la central. Per connectar tots es detectors existents necessitarem 
dos mòduls per a la primera planta i dos més per a la segona planta ja que 
cada un d’aquests pot suportar fins a un màxim de 8 entrades i 4 sortides. Els 
mòduls estaran instal·lats al costat de la nova central de seguretat situada al 
mateixa lloc que la central substituïda, la sala de control de la primera planta. 
Així podrem aprofitar el cablejat existent i facilitar la instal·lació. 
 

 
 

Fig. 2.20. Esquema circuit seguretat intrusió 
 
 



Disseny del projecte   35

Galaxy H500, és una central que conté un processador distribuït de seguretat 
amb una capacitat de control de fins a 60 zones d’entrada (12 directes) i 30 
zones de sortida. S’adapta a qualsevol instal·lació a través de 4 línies de 
comunicació de dades de dos fils amb una longitud màxima de 1000 metres per 
línia. Si es desitges una ampliació del sistema, pel que fa al control d’accessos, 
també si podrien afegir 16 lectores d’accés. El sistema és capaç de mesurar el 
voltatge i la resistència de cada zona, així com portar a terme el nivell de 
comunicació de diagnosi amb els teclats i els mòduls. Algunes característiques 
tècniques són: 

 
- Sistema modular i escalable 
- Pot incorporar perifèrics intel·ligents 
- Utilització de bus estàndard per a tot el sistema 
- Té 1 línia RS485 
- Registre de fins a 500 esdeveniments 
- Programació remota o per teclat 
- Sistema fàcilment expansible 

 
Així doncs, aquesta central detecta immediatament quant s’activa un detector 
d’intrusió comunicant el problema al servidor de gestió principal EBI. Un cop 
detectat el problema s’envia informació detallada, a les estacions de treball, 
sobre el significat de la situació i sobre les accions que ha de realitzar 
l’operador en cada cas. L’anàlisi de cada situació i de les mesures correctores 
preses pels operadors faciliten la millora continua de les normes de seguretat i 
dels procediments de control. Es poden trobar més característiques d’aquesta 
central a l’annex A.14.  
 
 
2.4.3.2. Vídeo vigilància 
 
Pel que fa el sistema de vídeo vigilància estarà compost per les 36 càmeres de 
seguretat existents més una ampliació de 2 noves càmeres. L’ampliació 
d’aquestes 2 noves càmeres ens servirà per controlar més eficientment l’accés 
a la nova zona del museu situada al nivell 0. Les 2 càmeres aniran situades a la 
sortida posterior de la primera planta ja que és un dels punts més vulnerables. 
Aquest, és un punt sensible perquè els patis contigus al recinte són molt a prop 
i relativament accessibles i per tant és important controlar-los correctament.    

 
A banda d’aquestes noves càmeres també s’han reorientat les ja existents 
optimitzant el seu camp de visió i per tant reduint molt considerablement el 
nombre de punts morts que hi havia en totes les sales. A més s’haurà de tenir 
molta cura ja que una nova distribució dels quadres i obres exposades haurà 
de significar una nova reorientació de les càmeres ja que aquestes han de 
controlar en tot moment els elements de més valor. 
 
Totes les càmeres aniran connectades, en comptes dels vídeo gravadors,  als 
digitalitzadors de vídeo (streamers) que digitalitzaran la senyal analògica 
provinent de cada una de les càmeres. Aquests streamers serveixen per 
optimitzar el rendiment del servidor, reduir el tamany dels arxius enregistrats i 
tractar les gravacions amb més facilitat.  
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Els streamers estaran comunicats, via xarxa LAN ethernet, al switch de la sala 
de comunicacions. Al switch també si connectaran dos servidors específics de 
vídeo que emmagatzemaran tota la informació de les càmeres. Aquests 
servidors se situaran a la sala de comunicacions principal de la tercera planta, 
junt amb el servidor EBI, i els streamers a la sala de control de la primera 
planta. El motiu d’utilitzar dos servidors de vídeo és bàsicament perquè hem de 
gestionar un nombre considerable de càmeres. Com ja hem comentat en 
l’apartat de l’EBI, tot el sistema de vídeo estarà controlat des del servidor 
principal pel software de gestió de vídeo digital de Honeywell, DVM (Digital 
Video Manager).  
 

 
 

Fig. 2.21. Esquema circuit de vídeo vigilància 
 
 
A continuació, es detalla el càlcul de les necessitats de la nostra xarxa de vídeo 
així com el motiu de la utilització de dos servidors de vídeo. 
 
 
2.4.3.2.1. Càlcul del nombre de servidors de vídeo 
 
Per calcular el nombre de servidors de vídeo que necessitem haurem de 
preveure el volum d’informació que haurà de suportar la nostra xarxa DVM. Per 
saber aquest volum d’informació haurem de tenir en compte el nombre de 
càmeres de la nostra xarxa i els paràmetres de qualitat amb els que volem 
treballar. Com ja hem comentat, la nostra xarxa disposarà de 38 càmeres tot i 
que aquest càlcul s’ha realitzat per a una instal·lació de 40 càmeres per deixar 
un cert marge en cas d’una futura ampliació. La resta d’elements de la nostra 
xarxa tindran les següents característiques: els streamers funcionant amb una 
resolució de 4CIF (Common Intermediate Formats) amb una imatge NTSC 
(740x240), gravant a 15-25 fps per tenir una qualitat acceptable (3,13 fps en el 
cas de la gravació de fondos i la vídeo detecció) i retenint les imatges perquè 
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puguin ser consultades fins a 30 dies posteriors a la seva gravació. El sistema 
també ha de ser capaç de suportar: 
 

- Gravació dels fons de les imatges (background) 
- L’activació de la gravació mitjançant l’operador del sistema amb una 

pregravació de 10 segons i post gravació de 30 segons 
- L’activació de la gravació per alarmes i per esdeveniments amb una 

pregravació de 10 segons i post gravació de 30 segons 
- Vídeo detecció de moviment.  

 
Tenint en compte tots aquests paràmetres estudiarem el comportament de la 
xarxa en cas d’utilitzar nivells de compressió i de gravació en frames per segon, 
diferents. Això ho farem utilitzant un programa anomenat DVM sizing tool v12, 
que ens permetrà treure conclusions pel que fa a l’ample de banda de la xarxa i 
del nombre de servidors de vídeo a utilitzar en funció dels paràmetres de 
qualitat que es vulguin controlar. A l’annex A.9 i A.10 es pot veure la fulla resum 
dels següents escenaris. 
 
Escenari 1: si simulem una compressió mitja de la imatge gravant a 25 fps 
(qualitat elevada) l’ample de banda total entre el streamer i l’entrada del 
servidor serà de 21,6 Mbits (0,54 Mbits/s x 40 càmeres) i l’ample de banda de 
sortida del servidor a l’estació de treball serà de 13,4 Mbits. Així doncs, el flux 
total d’ample de banda entre els servidors i l’estació de treball (entrada + 
sortida) és de 35 Mbits. Les targetes de xarxa dels servidors de vídeo hauran 
de suportar de mitja un tràfic de 17,5 Mbits (35 Mbits totals / 2 servidors de 
càmeres). 

 

 
 

Fig. 2.22. Esquema del ample de banda de la xarxa de vídeo, escenari 1 
 
 
Escenari 2: en canvi, si simulem un cas més exigent, utilitzant una compressió 
de la imatge baixa, gravant a 15 fps  i mantenint els requeriments de qualitat 
especificats inicialment, l’ample de banda total entre el streamer i l’entrada del 
servidor seria de 35,5 Mbits (0,89 Mbits/s x 40 càmeres) i l’ample de banda de 
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sortida del servidor a l’estació de treball serà de 22,15 Mbits. Així doncs, el flux 
total d’ample de banda entre els servidors i l’estació de treball (entrada + 
sortida) és de 57,65 Mbits. Les targetes de xarxa dels servidors de vídeo 
hauran de suportar de mitja un tràfic de 29 Mbits (57,65 Mbits totals / 2 
servidors). 
 

 
 

Fig. 2.23. Esquema del ample de banda de la xarxa de vídeo, escenari 2 
 
 
Podem comprovar que en l’escenari 2 tenim uns amples de banda més 
exigents ja que la compressió és més baixa tot i que la gravació estigui fixada a 
15 fps. En general, els valors dels amples de banda són aproximats i per tant 
s’ha de preveure que hi hauran situacions on les exigències del servei seran 
més importants. 
 
Es pot observar que el tràfic cap a l’estació de treball és de 57,65 Mbits/s. 
Aquest fet justifica la utilització d’una xarxa de gigabit ja que les xarxes, en 
general, no garanteixen exactament tot l’ample de banda. Per exemple, una 
targeta de xarxa 10/100 tindria un rendiment aproximat del 50% i per tant no 
compliria les especificacions de la nostra xarxa ja que no podria suportar 57,65 
Mbits/s. A més, si en un futur es vol introduir noves càmeres al sistema, la 
xarxa de gigabit ens ho permetrà. 
  
En ambdós escenaris, el volum d’informació que es tracta i s’emmagatzema fa 
necessari la utilització de 2 servidors específics de vídeo. El servidors que 
s’utilitzaran seran de la marca Dell model Poweredge 2950 amb les següents 
característiques: 
 

- Processador Intel Xeon 5130, dual core a 2.00 Ghz. 
- 4MB memòria caché interna a 667 Mhz. 
- 4GB de memòria RAM. 
- 900 GB de disc dur a 10000 rpm (5 mòduls de 300 GB) 
- Targeta de xarxa dual ethernet per a xarxes de Gigabit. 
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A aquests dos servidors de vídeo se’ls hi ha d’instal·lar el software adient 
perquè puguin gestionar el sistema de vídeo. Un servidor farà les funcions de 
servidor DVM i servidor de càmeres, el qual es comunicarà directament amb el 
servidor principal EBI. L’altre servidor només farà les funcions de servidor de 
càmeres. Aquests, són els encarregats d’emmagatzemar les gravacions de 
totes les càmeres. 
 
 
2.4.3.2.2. Elements de la nostra xarxa de vídeo 
 
Els models específics dels elements de la nostra xarxa  de vídeo vigilància són: 
 
• Els digitalitzadors de vídeo que estan formats per:  
 

- La targeta Axis 243 Q que té capacitat per a 4 entrades simultànies 
- Els Mòdul Axis 291 1U que permet la connexió de fins a tres targetes 

Axis 243 Q. 
 
El número de targetes digitalitzadores dependrà del número de càmeres. Com 
que en total tenim 38 càmeres utilitzarem 11 targetes Axis 243 Q i 4 mòduls 
Axis 291 1U on s’allotjaran les targetes. En aquest cas, tenim en compte que 
disposem de 6 entrades lliures per una possible ampliació futura. El mòdul Axis 
291 1U té un connector de sortida que suporta connexions de gigabit. Algunes 
de les característiques que poden suportar aquests equips són: 
 

- Compressió de vídeo MPEG- 4 part 2 i JPEG simultàniament. 
- Màxima resolució 4CIF (Common Intermediate Formats). 
- Permet vídeo detecció de moviment. 
- Permet 30/25 fps (frames per segon) fent servir simultàniament els 

quatre canals. 
 
A la sala de control hi haurà un armari metàl·lic específic per allotjar tot l’equip 
digitalitzador. Informació complementaria d’aquest digitalitzadors a l’annex 
A.15.  

 
• Les 2 noves càmeres de vídeo seran Honeywell model HCC484 LX d’alta 
resolució. Tenen un iris electrònic automàtic (video drive) per compensar la llum 
excessiva. Això ho fa compensant digitalment la llum de fons d’escena, ajustant 
automàticament el nivell de vídeo per preservar la bona visibilitat en àrees 
importants de la imatge.  
 
També disposa d’un amplificador intern que aplica guany a la senyal provinent 
del sensor d’imatge CCD. Aquest opera quant la llum és insuficient a l’escena 
per produir un nivell de senyal de vídeo acceptable, operant només quant és 
necessari. Facilita també, una compensació de guany automàtica (AGC) per 
possibilitar que l’usuari aconsegueixi el balanç òptim entre el soroll i la llum 
baixa en entorns exigents. Altres característiques tècniques són: 
 

- Sensor d’imatge CCD de 1/3” amb processador digital de senyals (DSP). 
- Resolució de 480 LTV. 
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- Bona sensibilitat amb llum inferior a 0,4 lux en color. 
- Amb potència d’ajust de fase per sincronitzar les càmeres 
- Rati senyal soroll de 50 dB estan fora del control AGC. 
- Potencia absorbida 3,5 w. 
- Font d’alimentació permet escollir entre 12Vcc i 24 Vca. 

 
A aquestes dos càmeres s’hi acoblarà una carcassa d’alumini amb para-sol i 
calefacció ja que han d’anar instal·lades a l’exterior de l’edifici. A l’annex A.16. 
si pot trobar informació tècnica addicional. 
 
• 2 estacions de treball, als despatxos de la primera i tercera planta. S’hi 
podrà controlar tot el sistema EBI de l’edifici així com visualitzar les càmeres de 
seguretat. Els equips seran de la marca DELL model Optiplex GX745MT i 
tindran les següents característiques: 
 

- Processador Intel Dual Core 6400 a 2,13 Ghz. amb bus a 1066 Mhz. 
- Memòria caché interna: 512 KB L2 a la velocitat del processador. 
- Memòria RAM de 2 Ghz. DDR a 667 Mhz. 
- Disc dur Serial ATA de 160 Ghz. a 7200 rpm. 
- Targeta de xarxa ethernet 10/100/1000. 

  
• L’estació de treball situada a la recepció de l’entrada principal contarà amb 
un PC de la marca DELL model Precision 390. La característica més important 
d’aquest PC es que tindrà una targeta de vídeo que suportarà la connexió de 4 
monitors. Altres característiques d’aquest PC són: 
 

- Processador Intel Dual Core E6400 a 2,13 Ghz. amb bus a 1066 Mhz. 
- Memòria caché interna: 512 KB L2 a la velocitat del processador. 
- Memòria RAM de 2 Ghz. DDR a 667 Mhz.  
- Disc dur Serial ATA de 160 Ghz. a 7200 rpm. 
- Targeta per a 4 monitors nVidia NVS440 amb 256 MB.  
- Targeta de xarxa ethernet 10/100/1000. 

 
• 4 monitors plans de 17’’. Serviran per visualitzar les imatges de les càmeres 
amb tota la funcionalitat del software DVM i gestionades des de l’estació de 
treball que disposarà de la targeta de vídeo amb 4 sortides. 
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Capítol 3. Projecte executiu 
 
Totes les actuacions realitzades a la part del disseny aportaran una informació 
que anirà recollida en el document projecte. Aquest document ens servirà per 
informar a la propietat de totes les actuacions que s’hauran de realitzar per tal 
d’aconseguir els objectius. Algunes de les informacions recollides són: 
 

- Memòria descriptiva: document on s’exposarà la situació inicial, 
solucions adoptades per aconseguir els objectius. 

 
- Pressupost d’execució: valoració econòmica de tot el projecte on 

s’inclourà el cost de totes les solucions adoptades així com del material 
utilitzat, hores de programació i hores dels tècnics instal·ladors. 

 
o Estat d’amidaments: dins del pressupost hi trobarem detallat el 

recompte del material especificant la seva situació dins de la 
unitat d’actuació. 

 
- Plànols: esquemes tècnics que aportaran informació de l’emplaçament a 

on es realitzaran totes les actuacions. Cada sistema a integrar tindrà el 
seu propi plànol amb els elements i la seva distribució. 

 
- Plec de condicions tècniques dels equips i de les instal·lacions: 

condicions a tenir en compte per la propietat en cas de que accepti el 
projecte pressupostat. S’especifica la documentació tècnica del nou 
material que serà: 

 
o Servidor principal on hi residirà el software EBI 
o Switch per gestionar tots els elements de la xarxa 
o Central BACnet gateway per controlar el sistema de climatització 
o Central de seguretat Galaxy pel control dels detectors volumètrics 
o Servidors de vídeo pel control de les càmeres 
o Streamers per digitalitzar la senyal de les càmeres 
o 2 noves càmeres de seguretat 

 
 
3.1. Pressupost d’execució (valoració econòmica) 
 
En el pressupost d’execució, que hem d’entregar a la propietat, hi hem 
d’incloure totes les despeses derivades del desenvolupament del projecte que 
hem dissenyat. Aquí hi quedaran reflectits tots els costos derivats de la feina de 
disseny i execució del projecte:  
 

- Material: equips i sistemes  hardware i software 
- Mà d’obra: 

o Disseny del projecte  planificació 
o Programació i enginyeria  hardware i software 
o Instal·lació del cablejat  hardware 
o Desplaçaments i dietes 
o Gestió de l’obra  project manager 
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Per tal de calcular un pressupost ajustat a la realitat, als preus dels materials i 
els equips si carrega un cost addicional en concepte de configuració i posta en 
marxa. Aquest cost addicional, que pot variar en funció del preu per hora del 
tècnic o programador, calcula una estimació del que pot costar instal·lar i 
programar l’equip. Un altre valor important, que també es té en compte en 
aquests costos addicionals, és la feina realitzada pel project manager de 
Honeywell. De les feines que realitza el project manager se’n parlarà més 
endavant, en el capítol d’implementació. 
 
Per exemple, si agafem el cas concret de la central d’intrusió Galaxy, afegim 
tres costos addicionals al cost unitari inicial: 
 

- Cost unitari central intrusió Galaxy ............................................323,58 € 
- Enginyeria (programació específica de l’equip) .........................191,41 € 
- Posta en marxa (engegada de l’equip) ......................................180,91 €  
- Connexió (connexió de tots els elements a l’equip)...................141,25 € 

 
- Preu final d’aquest equip ........................................................... 837,15€.  

 
 
En aquest preu està inclòs, també, el guany que obté Honeywell però no els 
impostos indirectes derivats del IVA (Impost del Valor Afegit). 
 
Si es tenen en compte tots aquests paràmetres, s’obté un pressupost 
d‘execució ajustat a la realitat ja que si no ho féssim d’aquesta manera se’ns 
podria escapar un volum de diners molt important. 
 
 
3.1.1. Cost total del control d’instal·lacions tècniques 
 
A continuació resumirem la valoració total tot i que a l’annex A.17. si pot trobar 
el detall del pressupost presentat a la propietat. Al pressupost final del projecte 
si té en compte tot el material i les necessitats d’instal·lació, programació i 
configuració de cada un dels equips. 
 
Pressupost del projecte executiu 
 

Sistema de gestió integral.......................................................30.157,21 € 
Control d’instal·lacions electromecàniques ............................. 22.902,97 € 
Detecció automàtica d’incendis ..............................................   2.766,32 € 
Seguretat: anti-intrusió i CCTV ............................................... 56.419,68 € 
Instal·lació del cablejat............................................................ 36.800,85 € 
  
 TOTAL a presentar a la propietat.....................  149.047,03 € 
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Capítol 4. Implementació 
 
Part del procés on es realitzaran totes les accions, especificades al nostre 
document projecte, per tal de transformar la unitat d’actuació i passar de la 
situació inicial que teníem avanç de començar el projecte a la situació desitjada 
per la propietat. 
 
Haurem tenir en compte una sèrie de consideracions que poden afectar a 
l’activitat de l’edifici. Com que estem parlant d’un museu que rep visites diàries i 
que no aturarà la seva activitat durant l’execució de l’obra, s’haurà de vigilar a 
ocasionar les menors molèsties possibles. Per tant, el instal·lador haurà 
d’agafar el compromís d’actuar amb la major discreció i la menor afectació 
possible. Per exemple, tan la instal·lació dels equips com del cablejat, s’haurà 
de realitzar durant els matins ja que durant la tarda el museu estarà obert al 
públic. També s’haurà de tenir molt clar en quina part del museu s’actuarà per 
generar el menor desordre possible i es dedicarà una mitja hora, al finalitzar la 
jornada, a recollir tot el material i a deixar el espais més visibles presentables al 
públic. 
 
Avanç de començar l’execució de l’obra, Honeywell haurà de realitzar la reunió 
de llançament d’obra on l’enginyer i l’assistent tècnic comercial que han 
desenvolupat tot el projecte hauran d’informar al project manager de la mateixa 
empresa de tots els paràmetres i característiques necessàries per poder 
executar el projecte segons el planificat al document projecte. El project 
manager és la persona encarregada de realitzar el seguiment de l’obra i de 
solucionar tots els possibles problemes que puguin sorgir durant l’execució. 
També serà la persona que s’haurà de comunicar amb el instal·lador en cas de 
que es produeixi qualsevol incidència i també d’informar a la propietat de l’estat 
de l’obra.  
  
La previsió de totes les tasques que s’han de realitzar venen recollides al 
planning d’obra. 
 
 
4.1. Planning d’obra 
 
La reunió de llançament marcarà el inici de totes les actuacions que s’hauran 
de realitzar al recinte museu. Una vegada el project manager ha estat informat 
de tot el projecte aquest ja pot demanar tot el material detallat al document 
projecte. Encara que no es disposi de tot el material, el instal·lador ja pot 
començar a realitzar algunes actuacions, com pot ser la tirada de cables des de 
la sala de control a la sala de comunicacions. 
 
També es podrà començar a gestionar la planificació de la programació i de 
l’adaptació del sistema EBI als requeriments específics del museu. Com ja hem 
comentat anteriorment, el sistema EBI s’adapta a les característiques de cada 
edifici i aquesta és un feina important que es pot fer avanç d’instal·lar i 
configurar els equips. Adaptar-se a les característiques del museu voldrà dir 
generar la seva base de dades específica i editar els gràfics del recinte. Una 
vegada s’ha rebut tot el material, aquest ja es pot instal·lar i configurar quedant 
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només per executar la posta en marxa dels equips on es realitzaran les últimes 
comprovacions. Una vegada s’ha verificat que tot funciona correctament ja es 
pot lliurar l’obra a la propietat.  
 
El fet de que hi hagi una previsió del que pot durar cada tasca, ens permet 
planificar-nos tota la feina i avisar amb antelació a totes les persones que han 
d’intervenir al museu. Això farà que els terminis que presentem a la propietat 
siguin el més exactes possibles quedant a expenses de possibles dificultats 
que sorgeixin durant l’execució de l’obra. A l’annex A.18. i A.19, d’aquest 
treball, es pot trobar el detall del planning d’obra i un diagrama de Gantt que 
ens permet visualitzar gràficament la planificació temporal d’execució de totes 
les feines a realitzar. 
 
 
4.2. Tancament 
 
A la part final del projecte haurem de validar l’execució realitzada. És molt 
important verificar si s’han complert els objectius que hem marcat a la part 
inicial d’aquest projecte; tant el compliment dels terminis d’execució de l’obra, 
com dels costos previstos en el projecte executiu. Es té la seguretat de que si 
s’havia fet una bona concepció inicial i un bon seguiment, la valoració final del 
projecte serà positiva.  
 
Per últim s’haurà de plantejar a la propietat si vol un manteniment periòdic de la 
instal·lació, ja que d’aquesta manera assegurarem el bon funcionament del 
sistema i mantenim el vincle entre la propietat i Honeywell. 
 
 
4.3. Estudi d’ambientalització 
 
El fet de tenir un sistema de gestió a l’edifici fa que ens permeti controlar tots 
els sistemes minimitzant el funcionament dels equips i en conseqüència la 
despesa energètica que generen.  
 
En concret, com ja hem explicat en el transcurs d’aquest projecte, hem 
incorporat al sistema de gestió de l’EBI, el control d’enllumenat de les plantes 
del recinte museu. Això ens permet monitoritzar en tot moment quins llums 
estan engegats i programar-ne el seu funcionament. Aquest control sobre 
l’enllumenat fa que puguem gestionar molt millor l’energia elèctrica que gastem 
i reduir-la al màxim. Fins al moment, com que no hi havia cap sistema que 
controlés aquest aspecte es podien produir situacions en que es gastés energia 
inútilment. Per exemple, es queden les llums enceses d’una habitació sense 
que no hi hagi ningú dins.  
 
En definitiva, podem reduir al màxim la factura de l’energia elèctrica i contribuir 
a l’estalvi energètic que tanta falta fa al món en que vivim. 
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Conclusions 
 

En aquest treball hem presentat tots els passos a seguir per desenvolupar un 
projecte real d’integració de sistemes de control.  
 
Hem vist que és molt important tenir en compte una sèrie de paràmetres inicials 
per trobar una solució satisfactòria. El fet de ser un museu amb un seguit de 
sistemes que ja estaven funcionant, ha fet que l’estudi previ al disseny del 
projecte, hagi estat més complicat. Tot i que existia aquesta situació inicial, es 
pot assegurar que el sistema adoptat finalment, ha estat molt adequat ja que la 
plataforma a instal·lar s’adapta perfectament a les característiques de l’edifici i 
als requeriments plantejats inicialment. Aquest sistema permetrà dotar les 
instal·lacions tècniques del museu, d’un sistema de gestió i control que integra 
tots els sistemes de l’edifici proporcionant una sèrie d’avantatges molt 
importants: 
 

- Aprofitament de part dels sistemes existents, reduint el cost final. 
- Gestió i control de tots els sistemes. 
- Eficiència en el rendiment de tots els sistemes. 
- Nou control de l’enllumenat inexistent fins al moment. 
- Tots els sistemes estan relacionats entre si. 

o ex: al produir-se una alarma d’intrusió s’activa automàticament la 
gravació de les càmeres adequades i s’encenen les llums de les 
sales pertinents. 

- Augment de la seguretat a tot el recinte. 
 
El desenvolupament del projecte s’ha realitzat amb certa rapidesa. Les 
reunions inicials, la recollida d’informació i l’execució de la memòria tècnica 
s’han realitzat dins d’uns terminis raonables. 
 
 
Dificultats 
 
La dificultat més important ha estat, tal com ja s’ha comentat, integrar els 
sistemes en funcionament procurant que les actuacions afectessin al mínim 
possible el cost final del projecte. Per exemple, en el cas del sistema detector 
d’incendis s’ha pogut aprofitar la central existent però en el cas del sistema 
d’intrusió ha estat impossible aprofitar la central antiga i s’ha hagut de substituir 
per una de nova. Per contra, si la infraestructura hagués estat de nova 
construcció no haguéssim hagut d’afinar tant el nostre estudi previ ja que 
haguéssim pogut implantar qualsevol sistema sempre i quan aquest 
aconseguís els objectius pretesos per la propietat.  
 
 
Situació al finalitzar aquest treball 
 
El disseny i el pressupost descrits en aquest treball i que composen, la solució 
al problema plantejat, han estat presentats a la propietat. En el moment de 
finalització d’aquest treball, la propietat encara no ha acceptat el pressupost i 
per tant no s’ha pogut comentar la implementació del sistema proposat. Tot i 
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això, el planning d’obra proposat serà el que es seguirà durant el transcurs de 
l’obra, ja que s’ha intentat que els terminis proposats fossin el més reals 
possibles. Aquest, és l’únic factor que pot variar sensiblement ja que, com ja se 
sap, en una obra poden sorgir dificultats imprevistes que afectin als terminis 
inicials. 
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-  “Datos técnicos sistemas  de climatización Daikin BACnet gateway” 
- “Información técnica central Kilsen KSA-701” 
- “Ademco Vista-120 Manual de Usuario” 
- “Molex - Application & Electrical Performance - Cat6 ‘Gold Solution’” 

 
Webs consultades 
 
• Informació automatització i control centralitzat: 
http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?c=14 

 
https://buildingsolutions.honeywell.com/Cultures/en-
US/ServicesSolutions/BuildingManagementSystems/EnterpriseBuildingsIntegrat
or/ 
 
• Informació protocols de xarxa: 
http://www4.uji.es/~al019803/tcpip/paginas/introduccion.htm 

 
• Informació protocol BACnet: 
http://www.bacnet.org/Tutorial/HMN-Overview/sld001.htm 

 
http://www.bacnet.org/Tutorial/BACnetIP/index.html 

 
• Informació protocol OPC: 
http://www.opcfoundation.org/Default.aspx/01_about/01_history.asp?MID=A    
boutOPC 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/OPC_Foundation 

http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?c=14
https://buildingsolutions.honeywell.com/Cultures/en-US/ServicesSolutions/BuildingManagementSystems/EnterpriseBuildingsIntegrator/
https://buildingsolutions.honeywell.com/Cultures/en-US/ServicesSolutions/BuildingManagementSystems/EnterpriseBuildingsIntegrator/
https://buildingsolutions.honeywell.com/Cultures/en-US/ServicesSolutions/BuildingManagementSystems/EnterpriseBuildingsIntegrator/
http://www4.uji.es/~al019803/tcpip/paginas/introduccion.htm
http://www.bacnet.org/Tutorial/HMN-Overview/sld001.htm
http://www.bacnet.org/Tutorial/BACnetIP/index.html
http://www.opcfoundation.org/Default.aspx/01_about/01_history.asp?MID=A    boutOPC
http://www.opcfoundation.org/Default.aspx/01_about/01_history.asp?MID=A    boutOPC
http://en.wikipedia.org/wiki/OPC_Foundation
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A.1. EDP (Estructura Desagregada de Tasques) 
 

1. Concepció...................................................................................2 setmanes 
1.1. Reunió amb la propietat (I) 

1.1.1. Conèixer unitat d’actuació 
1.1.2. Definició objectius de la propietat 
1.1.3. Definir terminis i qualitats 

1.2. Definició de tasques EDP 
 

2. Disseny 
2.1. Recollida d’informació............................................................3 setmanes 

2.1.1. Plànols enginyeria 
2.1.2. Plànols seguretat 
2.1.3. Informació propietat 

2.1.3.1. Documentació enginyeria propietat 
2.1.3.1.1. Sistema de climatització existent Daikin 
2.1.3.1.2. Sistema detecció d’incendis existent 
2.1.3.1.3. Sistema de seguretat existent: intrusió 
2.1.3.1.4. Sistema de vídeo vigilància 

2.1.3.2. Definir nous punts de seguretat (vídeo vigilància) 
 

2.2. Disseny sistema integració (4 sistemes)................................2 setmana 
2.2.1. Reunió amb responsable seguretat 
2.2.2. Reunió amb la propietat (II) 

2.2.2.1. Definir interès real 
2.2.2.2. Informar estat recollida d’informació 

 
2.3. Document projecte.................................................................3 setmanes 

2.3.1. Recompte de tot el material del projecte 
2.3.1.1. Amidaments sobre plànols 

2.3.2. Memòria projecte 
2.3.2.1. Informació especificacions tècniques material 

2.3.3. Pressupost d’execució 
2.3.3.1. Pressupost sistemes de control (Honeywell) 

2.3.3.1.1. Càlcul servidors 
2.3.3.1.2. Amidaments 

2.3.3.2. Pressupost instal·lador 
2.3.4. Realització oferta a presentar 
 

2.4. Presentació del projecte a la propietat 
 

 
3. Implementació 

3.1. Planning d’obra (definit més endavant) 
 

4. Tancament 
4.1. Valoració final del projecte amb la propietat 
4.2. Manteniment de l’edifici per part de Honeywell 

la propietat accepta projecte i 
pressupost 
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A.2. Conceptes tècnics de transmissió de dades 
 
A.2.1. Transmissió balancejada 
 
La transmissió balancejada sobre parells amb un bon trenat, cancel·la qualsevol 
efecte negatiu o interferència. 
 

 
Fig. 3.1. Transmissió balancejada 

 
A.2.2. Atenuació 
 
Pèrdua de potència patida per la senyal quant circula per qualsevol medi de 
transmissió. Aixa doncs, si introduïm una senyal elèctrica amb una potència P1 a un 
circuit passiu (com es el cable) aquest patirà una atenuació i al final del circuit 
obtindrem una potencia P2. L’atenuació (α) serà igual a la diferència de les dos 
potències. L’atenuació s’expressa en decibels gràcies a la formula següent:                        

 
 

Fig. 3.2. Atenuació 
 

A.2.3. Diafonia (NEXT, FEXT) 
 
En telecomunicacions, es diu que entre dos circuits existeix diafonia (Crosstalk XT) 
quant part de les senyals presents en un d’ells considerat pertorbador, apareix en 
l’altre. La diafonia en el cas de cables de parells trenats, es presenta generalment 
degut acoblaments magnètics entre els elements que composen els circuits 
pertorbadors o com a una conseqüència de desequilibris d’admitància entre els fils 
de ambdós circuits. La diafonia es mesura com la atenuació existent entre el circuit 
pertorbador i el pertorbat, això també es pot denominar atenuació de diafonia. 
 
FEXT: disposició d’elements per a la mesura de la telediafonia o diafonia d’extrem 
llunyà. 
NEXT: disposició d’elements per a la mesura de la paradiafonia o diafonia d’extrem 
proper. 
 
La paradiafonia de suma de potencia (PSNEXT) mesura l’efecte acumulatiu de 
NEXT de tots els parells de fils del cable. PSNEXT es computa per a cada parell de 
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fils en base als efectes de NEXT dels altres tres parells. L’efecte combinat de la 
diafonia provinent de múltiples fonts simultànies de transmissió pot ser molt 
perjudicial per a la senyal. La certificació TIA/EIA-568-B exigeix aquesta proba de 
PSNEXT. 
 
La diafonia mesura el que s’atenua la senyal que s’acobla d’un parell a l’altre (les 
pèrdues de la senyal que s’acobla). Com que interessa que s’acobli el menys 
possible, es busquen valors alts (millor quants més dB’s) 
 

 
Fig. 3.3. Diafonia 

 
A.2.4. SNR (Relació senyal - soroll) 
 
La relació senyal/soroll (SNR: Signal to Noise Ratio) es defineix com el marge que hi 
ha entre el nivell de referència i el soroll d’un determinat sistema. Aquest marge es 
mesurat en decibels.  
 
A.2.5. Retard i retard asimètric 
 
El retràs asimètric provoca desplaçaments de bit indesitjats als parells de 
transmissió. 
 

 
 

Fig. 3.4. Retard asimètric 
 
A.2.6. EMC (Electromagnetic Compatibility) 
 
Estudi de la generació, propagació, i recepció inintencionada d’energia 
electromagnètica, així com els efectes no desitjats d’aquesta energia. L’objectiu del 
EMC es el funcionament correcte en el mateix entorn de diferents equips que quan 
operen produeixen fenòmens electromagnètics. 
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A.3. Normativa Instal·lació elèctrica d’un sistema de vídeo 
vigilància 

 
L’ instal·lació elèctrica d’un Sistema de vídeo vigilància consta de quatre apartats: 

 
1. Alimentació/ns de 220 Vc.a. per les estacions centrals. 
2. Alimentació/ns per les càmeres. 
3. Cables de senyal de vídeo. 
4. Cables de telemetria. 

 
Depenent d’aquests apartats les característiques elèctriques seran les següents: 
 
1. Alimentació elèctrica 
 

1.1. L’alimentació de 220V 50 Hz (F+N+Terra) pels equips a les estacions Centrals serà 
dedicada y única, amb la seva corresponent protecció diferencial. 

 
1.2. Cables: 

 
1.2.1. Els cables seran sèrie de tensió 1000V de tipus flexible i amb els colors 

reglamentaris; la seva secció serà la adequada en funció de longituds i 
consums, per una caiguda de tensió inferior al 5%. 

 
1.2.2. Els cables tindran una etiqueta identificadora en els dos extrems. 

 
1.3. La instal·lació dels cables d’alimentació aniran en safates dedicades a aquests 

objectius i independents de les safates dedicades als cables de vídeo. 
 
 
2. Alimentació a les càmeres 
 

2.1. L’alimentació per les càmeres serà dedicada i única, amb la seva corresponent 
protecció. 

 
2.2. Cables: 

 
2.2.1. Els cables seran sèrie de tensió 1000V de tipus flexible i amb els colors 

reglamentaris; la seva secció serà la adequada en funció de longituds i 
consums, per una caiguda de tensió inferior al 5%. 

 
2.2.2. Els cables tindran una etiqueta identificadora en els dos extrems. 

 
 

3. Cables per a senyals de vídeo 
 

3.1. Cables: 
 

Els cables que serveixen d’unió de les càmeres amb els digitalitzadors situats a la 
sala de control seran coaxials ja que no excedim els 400 metres de longitud màxima. 
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3.2. Instal·lació: 
 

3.2.1. Els cables de senyal de vídeo aniran en tubs dedicats, directament de càmera 
a matriu, no poden anar en tubs amb cables amb tensions de 220 Vca o 
superiors. 

 
3.2.2. No es permeten borns de derivació. 
 

 
Notes generals: 

 
• Tots els cables mencionats aquí seran de peça única, es a dir sense connexions, i 

amb marques d’identificació (anelles, etiquetes o numeradors específics) a 
determinar, en els dos extrems. 

 
• El tipus de tub o safata (PVC, acer, ...etc.) per aquests cables s’adaptarà a les 

especificacions del projecte. 
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A.4. Esquema integració d’instal·lacions tècniques al museu 



Annexos   55

A.5. Sistema de gestió integral d’instal·lacions, EBI 
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A.6. Cable UTP Cat 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Electrical test results 
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A.7. Elements de xarxa 
 
A.7.1. 24 & 48 Port PowerCat 6 Patch Panels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.7.2. PowerCat 6 Patch Cords UTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.7.3. PowerCat 6 Angled 22,5x45 mm Module 
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A.8. Certificació cablejat MOLEX 

 



Annexos   61

A.9. Digital Video Manager sizing tool v12, escenari  
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A.10. Digital Video Manager sizing tool v12, escenari 2 
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A.11. Central de climatització BACnet gateway DMS502A51 
 
o Compatibilitat amb sistemes BMS líders 
 

 
 
o Especificacions 
 

 
 
o Accessoris 
 

 
 
 
Fig. 3.5. Central BACnet gateway model DMS502A51 
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A.12. Mòdul Excel 800 

 
 

Fig. 3.6. Arquitectura sistema XCL8000 

 
     

 
        Fig. 3.7. Potència consumida 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.8. Mòdul XCL8000 
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A.13. Central detecció d’incendis Kilsen KSA701-1 
 
La sèrie KSA701 de panells de control d’alarma d’incendis analògic direccionables 
són la solució perfecta per instal·lacions de petita i mitjana grandària. Són molt 
potents, econòmiques i de fàcil instal·lació i us gràcies al seu disseny ergonòmic 
avançat. El panell consta d’una carcassa elegant, de gran qualitat, tamany perfecte i 
gran resistència. L’armari té espai suficient per a les bateries del sistema. La 
KSA701 es completament compatible amb la sèrie 700A de detectors Kilsen y la 
sèrie KAL400 d’accessoris. 
 
 
Àmbit del producte 
 
- Pantalla LCD de 4 x 40 caràcters 
- 20 zones de visualització 
- Compatible amb EN54 amb aprovacions pendents 
- 2 nivells d’accés d’usuari 
- 2 sortides de sirena monitorizades 
- 2 relés sense voltatge programables           Fig. 3.9. Central Kilsen KSA701-1 
- Sortida auxiliar de 24 volts        
- Capacitats de programació de E/S amb funcions booleanes 
- Configuració de detecció de dia/nit 
- Coincidència amb zones 
- Carga/descarrega i software gràfic per a PC 
- Xarxa de panells 
- Capacitat de proba de la instal·lació 
 
Especificacions 
 
Tensió d’alimentació 110/230 VCA a 50 Hz (+10% -15%). 
 
Consum de corrent: (sense dispositius connectats) 175 mA inactiu. / 241 mA alarma. 
 
Bateríes Capacitat 2 x 12 V - 7 AH (tipo SLA) Intensitat dels fusibles 3 A Carregador (temperatura 
compensada -3 V / °C) 350 mA a 27,6 VCC a 20 °C Capacitat 125 direccions por bucle. 
 
Característiques de bucle per bucle Capacitat 250 direccions Carga màxima 400 mA / 26 VCC a 32 
VCC. 
Característiques elèctriques màximes 44 Ohm / 500 nF. 
 
Sirenes (supervisió de la polaritat inversa) Carga màxima (2 sortides) 250 mA cada una / 18 VCC 
a 24 VCC Retards (ajustables en intervals de 10 s) 10 a 600 segons. 
 
Sortides de relé (sense potencial) 1 A a 30 VCC. 
 
Sortida auxiliar de 24 V Carga màxima 250 mA a 18 VCC a 28 VCC. 
 
Entorn: Temperatura de treball De -5°C a +40 °C Humitat relativa(sense condensar) 0-95% Protecció 
IP 
Ip30. 
 
Característiques físiques: dimensions 420 mm (a) x 335 (al) x 110 (f) Pes (sense bateries) 6,2 kg. 
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A.14. Panell de seguretat GALAXY 500 
 
Unitat de control de 500 zones. Altes prestacions 
 
Galaxy 500 és una central d’altes prestacions, completament direccionable i d’alta 
seguretat. El sistema compren una unitat de control, amb un màxim de 63 mòduls 
remots d’entrades/sortides (RIO), 32 teclats remots i 16 mòduls de control d’accés 
(MAX), adaptant-se a qualsevol instal·lació a través de 4 línies de comunicació de 
dades de dos fils amb una longitud màxima de 1000 metres per línia.  
 
El sistema es capaç de mesurar el voltatge i la resistència de cada zona. Així com 
portar a terme nivells de comunicació de diagnosi amb els teclats, mòduls RIO i 
MAX. 
 
Característiques 
 
• Obertura fora d’hora.   
• Anulació de zones de protecció. 
• Codis d’usuari temporals. 
• Lectores de targetes integrades. 
• Armats/Desarmats amb sistemes 
MAX. 
• Autodiagnòsi. 
• Tecles de funció programables. 
• Nombres de usuari.   
• Descriptores de zona.                                                                             
• Cerca ràpida endavant/endarrere.      Fig. 3.10. Central Galaxy 500 
• Protecció anti sabotatge mecànica. 
• Cerca registre de 500 esdeveniments 
 
Panell de control d’intrusió i accessos 
 
La central Galaxy500 incorpora el més alt nivell de seguretat requerits per àrees d’alt 
risc. De les seves moltes qualitats destaquen les següents: 
 
• 16 Particions amb Auto- Armat. 
• Funcions de seguretat controlades por temps. 
• Lectores de control d’accessos integrats. 
 
Flexibilitat operacional gràcies al seu disseny innovador: 
• Es pot programar per uso multi-funcional. 
• Fàcilment expansible. 
 
De fàcil maneig y sense complicacions: 
• Fàcil de programar. 
• Necessita un mínim de manipulació per operar. 
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A.15. Digitalitzadors Axis 291-1U i Axis 243Q 
 

o Especificacions tècniques 
 
 

 
 
Product Selection Guide 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.11. Digitalitzador Axis 291-1U i 243Q 
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Fig. 3.12. Targeta Axis 243Q 
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A.16. Càmera de vídeo vigilància model HCC484LX  

 
 

  
 
 

 
 

 
    Fig. 3.13. Càmera model HCC484LX 
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A.17. Pressupost presentat a la propietat 
 

   
CAPÍTOL 01 CONTROL I GESTIÓ D’INSTALLACIONS TÈCNIQUES  
SOLUCIÓ SISTEMA HONEYWELL.   
   
SUBCAPÍTOL 01.01 SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL                                        
   
Equip servidor Sistema EBI                                        
Processador Intel®  Xeon® 5110 1.6Ghz/4Mb Cache    
1066 FSB   
Disquetera 1,44    
2 Gb RAM (4*512) 667 Mhz   
DISC SAS 73 Gb 10.000RPM   
Admet fins a 2 unitats de disc    
Unitat combo DVD+-RW   
Fins a 600 Gb d’emmagatzematge intern màxim    
Targeta Dual integrada NIC Gigabit    
Font d’alimentació redundant   
Windows 2003 Server anglès. (llicència 2003server)   
Ventiladors connectables en marxa y redundants    
Garantia 3 anysGOLD24*7*4Format Rack    
HONEYWELL TESTED   
Sala de comunicacions (tercera planta) 1  

1 5.890,56 5.890,56 
Rack 42u                                                           
Rack 42U, 2 PDU   
Pantalla LCD 15"   
Teclat trackball   
HONEYWELL TESTED   
Sala de comunicacions (tercera planta) 1  

1 2.830,81 2.830,81 
Documentació del Sistema EBI                                      
Documentació del Sistema EBI   
HONEYWELL   
Sala de comunicacions (tercera planta) 1  

1 285,4 285,40 
Adaptador de bus a ethernet                                        
Adaptador de 2 bus de aparells LON FT-10 a xarxa TCP-IP   
HONEYWELL   
Sala de comunicacions tercera planta 1  

1 1.542,21 1.542,21 
   

Paquet de software bàsic EBI                                     
- Base de dades relacional amb capacitat per:   
 - Llicència software Station per 2 llocs d’operador   
HONEYWELL   

1 2.693,63 2.693,63 
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Paquet de software para  estacions de treball  addicionals           
Paquet de software per  1 estació de treball addicional.   
HONEYWELL   
Recepció (planta baixa) 1  

1 2.347,81 2.347,81 
Software Bacnet, tipus Client                                      
Software Bacnet, tipus client, per enllaçar amb altres sistemes que serveixin informació en protocol BACNET  
HONEYWELL   
Sala de comunicacions (tercera planta 1  

1 3.179,17 3.179,17 
Software OPC, tipus Client                                         
Software OPC, tipus client, per enllaçar amb altres sistemes que serveixen la informació en protocol OPC  
HONEYWELL   
Sala de comunicacions (tercera planta) 1  

1 3.179,17 3.179,17 
Estació Gràfica, estació d’operador                               
DELL precision 390   
Processador Intel Core Duo E6400 (2,13Mhz, 2MB Cache, 1066MHz FSB.   
2 GB DDR2 (2x1GB) memòria RAM (ampliable a 8GB)   
Disc SATA 160GB (7200 rpm)   
Targeta quatre monitors nVidia NVS440 256MB PCIe Quad.   
Targeta xarxa integrada 10/100/1000   
UN Monitor 17" 1708FP   
Sistema Operatiu Microsoft  Windows XP Profesional   
Gravador DVD y software gravació inclòs.   
Tres anys garantia in situ. Bussiness Support   
HONEYWELL TESTED   
Planta baixa (recepció) 1  

1 3.252,77 3.252,77 
Estacón de trabajo EBI                                             
DELL OPTIPLEX GX745MT     
  -Processador Intel Pentium Dual Core DC 6400 a 2,13 Ghz,con FSB a 1066Mhz   
  -Memòria cache interna: 512 KB L2 a la velocitat del processador      
  -Memòria ram TIPO DDR a 667 Mhz de 2 GB        
  -Unitat Òptica y Driver para DVD  R/W   
  -Disc dur Serial ATA de 160 Gb a 7200 RPM                    
  -Targeta de  xarxa Ethernet 10/100/1000   
  -Monitor TFT  de 17"    
  -Teclat espanyol 105 tecles y ratolí Logitech    
  -Sistema Operatiu Microsoft XP Profesional    
HONEYWELL TESTED   
Primera planta 1  
Tercera planta 1  
2,00 2.477,84 4.955,68 
   

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01 SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL   
         
30.157,21 €  
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SUBCAPÍTOL 01.02 CONTROL D’INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES                       
   
Generar  la base de dades punts inst. electromecàniques             
Punts de les instal·lacions electromecàniques (XL800)   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 106  

106 5,76 610,56 
Edició de gràfics detecció d’incendis                         
Gràfics Esquemàtics de Instal·lacions de seguritat   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 8  

8 230,16 1.841,28 
Incorporar als gràfics els punts de processadors XL800        
Incorporació als gràfics dels punts dels subsistemes electromecànics (XL800)  
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 106  

106 5,76 610,56 
Mòdul LONmark CPU XL-800 y Font d’alimentació   
Mòdul LONmark CPU XL-800 y Font d’alimentació   
HONEYWELL   
Sala de control (Planta primera) 1  

1 2.321,25 2.321,25 
Mòdul LONmark de 12 Entrades Digitals                            
Mòdul LONmark de 12 Entrades Digitals, amb  bornes.   
HONEYWELL   
Primera planta 2  

2 522,49 1.044,98 
Mòdul LONmark de 12 Entrades Digitals remotes                     
Mòdul LONmark de 12 Entrades Digitals, remot via bus LON amb bornes.   
HONEYWELL   
Segona planta 2  
Sala annexa 1  

3 549,01 1.647,03 
Mòdul LONmark de 6 Sortides Digitals                              
Mòdul LONmark de 6 Sortides Digitals,  amb bornes i relés de sortida   
HONEYWELL   
Planta primera 3  

3 518,41 1.555,23 
Mòdul LONmark de 6 Sortides Digitals remotes                       
Mòdul LONmark de 6 Sortides Digitals, remotes via bus LON, amb bornes i relés de sortida  
HONEYWELL   
Segona planta 3  
Sala annexa 2  

5 547,17 2.735,85 
Armari metàl·lic para ubicar la CPU                                
Armari metàl·lic para ubicar la CPU, los mòduls LONmark directes i els aparells de protecció i de alimentació 
precisos d’un XL800  
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 1  
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1 1.564,09 1.564,09 
Armari per allotjar 4 mòduls MES remots, treballant amb XL800      
Armari  per allotjar 4 mòduls MES remots,  treballant amb XL800   
HONEYWELL   
Sala annexa 1  

1 325,88 325,88 
Armari per allotjar 6 mòduls MES remots, treballant amb XL800      
Armari per allotjar 6 mòduls MES remots, treballant amb XL800   
HONEYWELL   
Segona planta 1  

1 369,33 369,33 
BACnet Gateway GW64                                                
Bacnet Gateway DAIKIN model GW64:    
-Interface de Procés de Dades model DMS502A51 de fins a 64 unitats  interiors i fins a 10 uni-  
tats exteriors de V.R.V.    
-Panell de control centralitzat DAIKIN model DCS302C51 de fins a 64 unitats interiors y fins a  
10 unitats exteriors de V.R.V.   
HONEYWELL TESTED   
Primera planta 1  

1 8.276,93 8.276,93 
       

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02 CONTROL D’INSTAL·LACIONS   
         
22.902,97 €  
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SUBCAPÍTOL 01.03 DETECCIÓ AUTOMÀTICA DE INCENDIS                                    
   
Incorporar als gràfics els punts de detecció d’incendis    
Incorporació als gràfics dels punts de detecció d’incendis   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 60  

60 5,76 345,60 
Generar la base de dades punts incendis                          
Punts de les instal·lacions de detecció i alarma d’incendis (XLS80)   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 60  

60 5,76 345,60 
Edició de gràfics detecció d’incendis                         
Gràfics Esquemàtics de Instal·lacions de seguritat   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 3  

3 230,16 690,48 
Programació integració                                           
Programació integració central existent KILSEN model KSA-700   
HONEYWELL TESTED   
Sala de control (primera planta) 1  

1 1.384,64 1.384,64 
   

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.03 DETECCIÓ AUTOMÀTICA   
           
2.766,32 €  
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SUBCAPÍTULO 01.04 SEGURETAT ANTI-INTRUSIÓ i CCTV                                    
   
Software driver de processadors detecció d’ intrusos              
Paquet de Software per configurar i gestionar l’aplicació de detecció de Intrusos realitzada amb  
processadors Galaxy   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 1  

1 3.146,11 3.146,11 
Edició de gràfics detecció d’intrusos                   
Gràfics Esquemàtics de Instal·lacions de seguretat   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 5  

5 230,16 1.150,80 
Processador distribuït de control de seguretat                     
Processador Distribuït de Control de Seguretat    
  -Capacitat: 60 zones d’entrada(12 directes) y  30 sortides (6 directes).(1 línea RS485)   
Sala de control (primera planta) 1  

1 837,15 837,15 
Mòdul de gestió de 8 zones y 4 sortides                           
Amb caixa metàl·lica auto protegida   
HONEYWELL   
Sala annexa 2  
Segona planta 2  

4 186,68 746,68 
Generar la base de dades punts seguritat/intrusió                
Punts seguritat/intrusió   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 19  

19 5,76 109,44 
Incorporar als gràfics els punts de detecció de intrusos     
Incorporar als gràfics els punts de detecció d’intrusos   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 19  

19 5,76 109,44 
Mòdul TCP/IP para la comunicació con el EBI, via LAN             
Per la integració del processador Galaxy al EBI   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 1  

1 501,61 501,61 
Mòdul de comunicació telefònica amb central receptora            
Modulo de comunicació telefònica amb central receptora   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 1  

1 322,27 322,27 
   
Software de gestió DVM                                            
Software de gestió digital de vídeo DVM, via xarxa   
- Llicència per gestionar 38 càmeres   
HONEYWELL   
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Sala de comunicacions (tercera planta) 2  
2 752,67 1.505,34 

Configurar l’estació de operador y los canals de vídeo          
Configurar la estació d’operador i els canals de vídeo   
HONEYWELL   
Planta baixa (recepció) 1  

1 138,83 138,83 
Incorporar en los gràfics els punts de vídeo vigilància          
Incorporar als gràfics els punts de vídeo vigilància   
HONEYWELL   
Sala de comunicacions (tercera planta) 38  

38 5,76 218,88 
Generar la base de dades punts CCTV                               
Punts CCTV   
HONEYWELL   
Sala de comunicacions (tercera planta) 38  

38 23,13 878,94 
   
Equip digitalitzador de vídeo per a 4 entrades de vídeo             
Targeta de digitalizació de vídeo i compressió MJPEG, MPEG4.   
- Con 4 connectors per rebre 4 canals de vídeo   
- Amb telemetria   
- Treballa amb MPEG4 amb 25 fps    
- Resolució 4 CIF   
- Treballa amb MJPEG amb 25 fps   
- Resolució 4 CIF   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 11  

11 1.688,93 18.578,23 
Rack per allotjar fins a 3 targetes streamers (241S - 243Q)           
- Connector a ethernet del tipus 10BaseT / 100BaseT / 1000BaseT   
- Es connecta a 220 Vca i alimenta a les targetes 241S y 243Q amb un max consum de 80W.  
- Ocupa un rack de 19'' i una alçada de 1U (48 mm)   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 4  

4 1.596,99 6.387,96 
Armari metàl·lic per equip digitalitzador                         
Per allotjament del digitalitzador de vídeo   
HONEYWELL   
Sala de control (primera planta) 4  

4 272,21 1.088,84 
   
Equip servidor de càmeres de vídeo, potenciat                    
 -2 PC Intel Xeon 5130, DUAL CORE, a 2 GHz   
  -4 MB de memòria cache interna a 667 MHz   
  -Memòria RAM de 4 GB (4 x 512)       
  -Unitat de CD-RW /DVD Combo Drive   
  -Disc duro de 300 GB SS a 10000 rpm (capacitat interna fins a 1800 Gb)                 
  -Targeta dual de xarxa ETHERNET, per Gigabit                     
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  -Software Windows 2003 server    
HONEYWELL   
Sala de comunicacions (tercera planta) 2  

2 7.439,29 14.878,58 
Disc dur de 300 GB                                               
Ampliació del disc amb 300 GB   
HONEYWELL TESTED   
Sala de comunicacions (tercera planta) 4  

4 615,71 2.462,84 
Càmera de Color d’alta resolució, DSP                            
Càmera de Color de alta resolució, DSP, con las característiques següents:   
   Sensor d’imatge de 1/3” tipus CCD, con processador digital de senyals (DSP)    
  - Resolució 480 LTV    
   Prestacions de color excel·lents amb llum inferior a 0.4 lux@ f1.2 (50IRE))    
   Iris electrònic automàtic, entre 1/50–1/100,000, per compensar llum excessiva      
   Amb amplificador intern que aplica guany a la senyal provinent del CCD.     
   Facilita compensació de guany automàtic (AGC), para possibilitar que l’usuari aconsegueixi   
    el balanç òptim entre soroll i llum baixa en entorns exigents.     
   Lent amb Iris Automàtic -VideoDrive      
   Font d’alimentació que permet elegir entre 12Vcc / 24Vca.     
   Sincronitza la sortida de vídeo amb la senyal d’alimentació de CA perquè totes les càmeres   
    puguin sincronitzares en el mateix punt del subministro de C.a.       
   Con pot. de ajust de fase per sincronitzar les càmeres en diferents fases      
   Potència absorbida inferior a 3.5 w      
   Amb llum intensa en el fons d’escena , p.e. procedent d’una finestra compensa   
    digitalment la llum de fons ajustant automàticament el nivell del vídeo per preservar    
    la visibilitat en las àrees importants de la imatge.     
   Rati senyal-soroll de 50 dB estant fora el control AGC .    
HONEYWELL   
Exterior primera planta 2  

2 687,19 1.374,38 
Objectiu varifocal amb iris automàtic direct drive                
Objectiu Varifocal amb iris automàtic direct drive    
   Per aplicacions d’interior i d’exterior on la il·luminació i escena varien..     
   Òptica de cristall, construcció lleugera i gran durabilitat..     
   Formato de 1/3” compatible amb la immensa majoria de càmeres CCD, muntatge tipus “CS”,   
  - Disseny esfèric , perquè la càmera vegi escenes amb baixa lluminositat.     
   Té una obertura mínima de F0.95.      
   Marge d’ajust de la longitud focal entre 2,8 y 8 mm per donar al instal·lador flexibilitat   
    suficient per fixar el camp de visió exacte de forma ràpida i fàcil..     
HONEYWELL   
Exterior primera planta 2  

2 109,75 219,50 
Carcassa per a exterior aluminio                                     
Carcassa para exterior aluminio.   
-  Protecció IP66.    
- Entrada de cables mitjançant 2 premsaestopes.    
- Amb suport(WBM) per fixar a paret, de 205mm amb ròtula d’ajust H/V.    
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- Calefactor amb alimentació a 220Vca.    
- Para sol incorporat.   
- Dimensions útils (càmera + lent) 320 mm.   
HONEYWELL   
Exterior primera planta 2  

2 215,39 430,78 
Monitor de vídeo pla TFT de 17"                                  
Monitor 17" Flat panel   
Proporciona imatge lliure de distorsió amb 25ms de resposta   
Contrast 600:1.   
HONEYWELL TESTED   
Recepció (planta baixa) 4  
4,00 333,27 1.333,08 
   

                                                                TOTAL SUBCAPÍTOL 01.04 SEGURETAT i 
ANTI-INTRUSIÓ   

         
56.419,68 €  
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SUBCAPÍTOL 01.05 INSTAL·LACIÓ DE INFRAESTRUCTURA DE CABLEJAT                                   
   
1. Instal·lació de cablejat de LAN IP UTP cat.6 per Servidor EBI, estació Gràfic   
Estació d’operador, estacions de treball EBI, mòduls IP de centrals de    
seguritat y CCTV. Inclòs equip switch ethernet 10/100bTX 24 ports.   
2. Instal·lació de cablejat bus LON de control y gestió de mòduls de dispositius   
de sistemes electromecànics i climatització, en plantes i sala de control.   
3. Instal·lació de cablejat de vídeo y electricitat per a dos noves càmeres CCTV   
en pati planta baixa per ampliació de instal·lacions existents.   
4. Muntatge d’equips Honeywell detallats en pressupost (programació y posta   
en servei inclòs en la resta de apartats.)   
5. Instal·lació de equipo SAI on-line doble conversió per alimentació ininterrompuda   
dels equips albergats en Rack Central de comunicacions equips EBI de planta    
tercera (Sala de Comunicacions.)   
Inclou materials de cablejat, canalitzacions complementaries a existents,    
i treballs de instal·lació de la infraestructura necessària per a tots els equips del    
Sistema de Control y Gestió de Instal·lacions Tècniques en projecte.   
   

                                                                       TOTAL SUBCAPÍTOL 1.05 
INFRAESTRUCTURA DE CABLEJAT   

         
36.800,85 €  

   
 
 
 
 

 
  

TOTAL CAPÍTOL 01 CONTROL I GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 149.047,03 € 
 
 
   
Partides no Incloses:   
1. impost I.V.A.   
2. Preparació dels quadres elèctrics dels diferents equips   
objecte de supervisió i control per la seva gestió centralitzada.   
3. Ajudes de paleta i pintura en cas de que siguin necessàries.   
4. Qualsevol altre subministra o instal·lació no especificat en el detall   
de la present valoració.   
Terminis d’entrega:   
Per determinar.   
Condicions de Facturació:   
Les factures s’emetrien:   
Contra entrega de materials.   
Per avanç de treballs de instal·lació, enginyeria, programació i posta    
en marxa.   
Els pagaments:   
S’efectuaran a 60 dies data factura.   
S’instrumentalitzaran mitjançant efectes acceptats i domiciliats o   
altres  fórmules alternatives. Les retencions que es puguin practicar   
se substituiran per aval bancari.   

Validesa de la oferta:   
30 dies.   
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A.18. Planning d’obra 
 
Setmana 1 ________________  (a partir de l’aprovació per part de la propietat) 
 

- Reunió llançament d’obra 
 
- Comanda del material 

o Honeywell ....................................................................3 setmanes 
 Software EBI i documentació del sistema 
 Software central d’intrusió Galaxy 
 Mòdul Excel 800 i targetes controladores 
 Central de seguretat Galaxy 
 Càmeres de vídeo 

o No Honeywell 
 Servidors i estacions de treball..........................3 setmanes 
 Digitalitzadors de vídeo ..................................... “ 
 Central BACnet gateway ...................................2 setmanes 
 Software BACnet ............................................... “ 
 Software OPC ................................................... “ 

 
- Gestió de la programació per a l’adaptació de interfície EBI al museu 

o Generar bases de dades..............................................2 setmanes 
 Instal·lació electromecàniques 
 Detecció d’incendis 
 Seguretat 
 Vídeo vigilància 

o Edició de gràfics...........................................................2 setmanes 
 Instal·lació electromecàniques 
 Detecció d’incendis 
 Seguretat 
 Vídeo vigilància 

 
Setmana 2 ______________________________________________________ 
 

- Entrada del instal·lador ...........................................................1 setmana 
o Cablejat primera planta 
o Cablejat sala de control 

 
Setmana 3 ______________________________________________________ 
 

- Instal·lador .............................................................................. 1 setmana 
o Cablejat segona planta 
o Cablejat sala de comunicacions 

 
Setmana 4 ______________________________________________________ 
 

- Recepció del material 
o Inici instal·lació dels equips ..........................................3 setmanes 
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Setmana 5 ______________________________________________________ 

 
- Continuació instal·lació dels equips i del software 

 
Setmana 6 ______________________________________________________ 
 

- Fi instal·lació equips i software 
o Configuració del sistema..............................................2 setmanes 

 
Setmana 7 ______________________________________________________ 
 

- Posta en marxa del sistema....................................................2 setmanes 
o Software EBI 
o Control climatització 
o Control enllumenat 
o Control detecció d’incendis 
o Control intrusió 
o Control vídeo vigilància 

 
Setmana 8 ______________________________________________________ 
 

- Final d’obra 
 

Setmana 9 ______________________________________________________ 
 

- Lliurament de l’obra a la propietat 
 

 
 

 
Total 2 mesos aprox. 
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A.19. Diagrama de Gantt 
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A.20. Plànols sistemes existents 
 

A.20.1. Detecció d’incendis: primera planta 
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A.20.2. Elements de camp: primera planta 
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A.20.3. Esquema elèctric: primera planta 
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