PELC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I POSSADA EN
SERVEI D’UN SAI MODULAR
1.- OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ
L’objecte de la contractació és el subministrament i posada en servei d’un SAI modular de 200 kVA (amb un
mínim de 175 kVA de potència instal·lada) i armari de bateries per garantir una autonomia mínima de 10
minuts subministrant 175KVA.
2.- ABAST I REQUISITS TÈCNICS
A continuació es presenten els requisits mínims i valorables.
2.1.- CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES
Els licitadors hauran de complir, mínimament, cada una de les següents condicions. La manca de compliment
d’alguna d’elles serà objecte d’exclusió. S’ha d’acreditar documentalment cada condició que es relaciona.
Conjunt modular de Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda de 25 kVA, connectats en paral·lel, trifàsics
d'entrada - trifàsics de sortida, funcionament on-line, doble conversió, sense transformador. Cada sistema
compost per rectificador, carregador de bateries, ondulador, bypass estàtic i bypass manual de manteniment i
interface de comunicació.
POTÈNCIA MÒDULS (kVA / kW)

25 / 25

TECNOLOGIA
ENTRADA
Tensió nominal - Trifàsica (3F+N)
Marge de tensió
Freqüència
Distorsió harmònica total (THDi)
Factor de potència >0,99
SORTIDA
Tensió nominal - Trifàsica (3F+N)
Precisió (estàtica/dinàmica)
Freqüència
Distorsió harmònica total (THDv) - Càrrega lineal
Distorsió harmònica total (THDv) - Càrrega no lineal
Factor de potència
Eficiència total en mode On-line
Eficiència total en Eco-mode

On-line doble conversió, HF, control DSP
3 x 380/400/415 V
-43% / +20%
40 - 70 Hz
≤3%
>0,99
3 x 380/400/415 V
±1 % / ±1,5 %
50 / 60 Hz
<1%
<6%
1
>96 %
99%
<110 % durant 1 hora / <125 % durant 10 min
/ <150 % durant 1 min / >150 % durant 200 ms

Sobrecàrrega admissible
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BYPASS ESTÀTIC
Tipus
Temps de transferència
Marge de tensió
Sobrecàrrega admissible
BYPASS MANUAL
Tipus
BATERIA
Tipus
Regulació tensió de càrrega
Tensió bus carregador
Potència màxima del carregador
COMUNICACIÓ
Pantalla
Ports
Slots lliures
GENERALS
Temperatura de treball
Humitat relativa
Soroll acústic a 1 m (50 % càrrega)
SISTEMES
N.º màxim de mòduls x sistema
Potència màxima per sistema (kVA = kW)
Nombre màxim de mòduls en paral·lel
Potencia màxima sistemes en paral·lel (KVA)
NORMATIVA
Seguretat
Compatibilitat electromagnètica (CEM)
Funcionament
Gestió de Qualitat i Ambiental

Estàtic per tiristors
0 ms
-40 % / +25%
<110 % permanent / <150 % durant 1 min
Sense interrupció
Pb-Ca, Pb obert, gel, Ni-Cd
Batt-watch
configurable entre +/-192 i +/-264 VCC
20 % de la potència total del sistema
Pantalla LCD tàctil de 7”, LED i teclat
RS-232, RS-485 i relés
Slots lliures 1 x SNMP
0 ÷ 40ºC
Fins a 95%, sense condensar
< 45 dB(A)
8
200
30
750
EN-IEC 62040-1; EN-IEC 60950-1
EN-IEC 62040-2
VFI-SS-111 segons EN-IEC 62040-3
ISO 9001 i ISO 14001

2.2.- MODES DE FUNCIONAMENT
Els equips hauran de disposar com a mínim dels següents modes de funcionament:
Mode On-line: Rectificador i carregador funcionant. La càrrega l'alimenta l'inversor.
Mode bateria: Fallada del subministrament d'entrada. Bateria en descàrrega; l'inversor alimenta la càrrega.
Mode bypass: el SAI transfereix al bypass per sobrecàrrega o situació anòmala de l'equip. La càrrega s'alimenta
a través del bypass.
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Eco-mode: mode per a augmentar l'eficiència total de sistema, fins al 99 %
Mode de convertidor de freqüència: Per a instal·lacions on la freqüència de xarxa no és
l'adient per a les càrregues (50/60 Hz o 60/50 Hz).
Mode d'hibernació: sistema programable de commutació cíclica dels mòduls per allargar-los la vida.
Mode Smart-Efficiency: repartiment de les càrregues entre el menor nombre de mòduls
per buscar el màxim punt d'eficiència en el funcionament.
3.- REQUERIMENTS ADDICIONALS OBLIGATORIS
- Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat,
etiquetatge i envasat.
- Obligatorietat de marcat CE i qualsevol altre normativa aplicable.
- Servei tècnic oficial a un radi màxim de 100 km de la Badalona.
- L’empresa adjudicatària contractada haurà de respectar la normativa de prevenció de riscos laborals i de
tractament de residus sanitaris, i complirà la legislació vigent en aquesta matèria.
-·El fabricant ha de garantir que la vida de les bateries serà almenys de 6 anys
-·El fabricant ha d'incloure en l'oferta proposta de contracte de manteniment anual incloent el canvi de
bateries cada 5 anys.
-·El fabricant ha d'incloure com a millora una extensió de la garantia de l'SAI a 2 anys.
-·El SAI s'instal·la en un sala tècnica que aquesta a la planta 2,5. El fabricant proporcionarà dels mitjans
necessari per a la instal·lació del SAI en aquesta sala.
4.- IMPORT DE LICITACIÓ
El preu màxim de licitació es fixa en:
Equipament

Unitats
previstes

Preu Unitari sense
IVA

IVA

Preu IVA

Total amb IVA

SAI

1

30.000,00 €

21%

6.300,00 €

36.300,00 €

L’import inclou el subministrament de l’equip, l’armari de bateries, les bateries necessàries per a complir amb
l’autonomia mínima, i la posada en servei del conjunt.

Jose M Blanco
Cap d'Unitat d'Infraestructures i Manteniment
Badalona, 10 d’abril de 2019
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