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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 INTRODUÇÃO 
É objectivo deste Caderno de Encargos, futuramente referido apenas como CE, estabelecer as condições 
técnicas mínimas para a solução de protecção de energia socorrida existente no Centro de 
Processamento de Dados (CPD) da Autoridade Tributária e Aduaneira.  

O CPD da Autoridade Tributária, é alimentado por dois ramais diferenciados de energia, com uma 
protecção de energia socorrida individual para cado um deles. O ramal B foi instalado utilizando parte das 
baterias do equipamento existente no ramal A. Pretende-se agora, proceder à renovação do Ramal A e 
terminar a renovação do ramal B, porque as baterias de ambos os sistemas se encontram em fim de vida. 

O equipamento instalado no Ramal, objecto da renovação prevista neste CE é de marca Merlin Gerin, da 
gama Galaxy PW.  

O equipamento instalado no ramal B é da marca Schneider Electric, modelo Symmetra PX2.    

Uma vez que se pretende poder vir a efectuar a interligação dos dois ramais de energia A e B, através de 
um dispositivo interbarras, é necessário assegurar que ambos os equipamentos são sincronizáveis.  

Assim será dada preferência à instalação de um equipamento idêntico ao instalado no ramal B ou, em 
alternativa, deverão os fornecedores fazer prova de que o novo equipamento que propõem é 
sincronizável com o equipamento existente no ramal B.  

É, pois, objecto do presente concurso o fornecimento de uma nova UPS para o ramal A com baterias, 
Unidades de distribuição de energia para o Ramal A, remodelação da instalação eléctrica do ramal A, 
incluindo todos os acessórios necessários à sua execução, Obras de adaptação da sala de baterias, e 
ainda novas baterias para a UPS existente no ramal B. Os requisitos são detalhados neste CE.   

Pretende-se que todas as alterações a efectuar, ocorram sem qualquer interrupção na operação do 
centro de dados, por isso os concorrentes deverão fazer prova de que se encontram certificados pelo 
fabricante dos equipamentos propostos para a execução de todas as obras previstas neste CE, em 
centros de dados. 

Por se tratar de uma componente que irá operar em contínuo, 7x24, 365 dias por ano os custos inerentes 
ao desperdício constituem uma parcela muito significativa da factura anual de energia eléctrica. Serão 
assim privilegiadas as soluções modulares que permitam uma fácil adaptabilidade ao crescimento 
procurando, a cada momento da vida do centro de dados, que a potência de energia socorrida seja 
consonante com as necessidades existentes, não devendo existir qualquer sobredimensionamento. A 
infra-estrutura deve assim ser desenhada para a sua potência máxima mas apenas deve ser instalada a 
necessária ao longo do tempo, facto pelo qual a modularidade assume um papel fundamental.  

2 UPS 
Pretende-se que a protecção de energia à sala seja de alta disponibilidade por isso a solução a instalar 
deverá corresponder ao modelo de redundância simples conhecido como N+1, sendo que a sua 
colocação em serviço conjuntamente com o equipamento existente deverá providenciar um nível de 
redundância do tipo duplicado ou 2(N+1). 

O sistema a propor deverá ser concebido para instalação dentro do espaço interior de um centro de 
dados com o armário idêntico aos utilizados para albergar os servidores ou seja, de acesso frontal, com 
porta metálica com grelha perfurada que assegura ventilação frontal no sentido horizontal. O armário 
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deverá ter 600 mm de largura (19’’) com 1000 mm de profundidade e 2000 mm de altura com pés de 
assentamento ajustáveis e rodas que permitem uma fácil movimentação.  

Deverá ser concebido para proporcionar uma corrente alternada de alimentação regulada em tensão e 
frequência, livre de ruídos eléctricos, e parasitas. O seu funcionamento On-Line, proporciona uma 
protecção eficaz contra micro cortes ou cortes gerais de fornecimento de energia eléctrica assegurando 
uma alimentação eléctrica de elevada qualidade e fiabilidade. 

Deverá ser modular, emparelhável e expansível, sendo a sua arquitectura baseada no princípio da 
redundância do tipo N+1 para os diferentes módulos, nomeadamente potência, baterias e controle.  

Cada módulo de potência terá o seu próprio rectificador e inversor não apresentando qualquer tipo de 
hierarquização de funcionamento, isto é, não existindo qualquer relação master/slave entre os 
componentes sendo a sua arquitectura descentralizada havendo partilha de informação e comando 
através de um bus, também este redundante nos sistemas. Para os bancos de baterias deverá também 
ser considerada redundância do mesmo tipo, com concepção e instalação modular convergindo todos os 
módulos para um “bus” de corrente contínua comum que permita a partilha de todos os bancos de 
baterias por todos os módulos de potência instalados. 

Para além destas características, o equipamento deverá permitir que a substituição de qualquer 
componente seja efectuada pelo próprio utilizador e sem qualquer tipo de perturbação no fornecimento de 
energia à carga (Hot-Swapable). Para isso o sistema de controlo informa o utilizador da localização do 
módulo com avaria. 

O sistema deverá ser de arquitectura On-Line 

2.1 ENTRADA

O equipamento a propor não deverá provocar impacto sobre a rede eléctrica existente devendo 
assegurar-se que o consumo de energia se faz em forma sinusoidal com uma distorção harmónica 
total inferior a 5% e assegurar a correcção automática do factor de potência de entrada para valores 
superiores a 0,99.  

Os fornecedores deverão adicionar os filtros, eventualmente, necessários para assegurar as 
características indicadas 

Para assegurar a máxima compatibilidade com geradores o equipamento deverá permitir a entrada 
faseada sobre a rede de forma a minimizar o impacto sobre a velocidade do gerador e assim reduzir 
o nível de perturbação provocado facilitando a sua compatibilização. 

2.2 ONDULADOR

O ondulador transforma a tensão contínua em tensão alterna com frequência constante em regime 
de ausência de rede, ou síncrona com esta de forma a assegurar o sincronismo com o by-pass, 
dentro dos limites dos parâmetros de frequência de entrada. 

A conversão é feita por pontes de transístores/IGBT estando o inversor sempre a funcionar 
(arquitectura On-Line).  

O sistema a propor deverá permitir fornecer energia a qualquer tipo de carga, independentemente 
do seu factor de potência, sendo o ondulador dimensionado para fornecer a potência pretendida, 
definida em VA, mesmo na situação mais desfavorável de um factor de potência unitário em que o 
equipamento tem, obrigatoriamente, que fornecer a potência respectiva em W.    
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2.3 BY-PASS ESTÁTICO

O equipamento deverá dispôr de um inversor estático de by-pass automático, centralizado, 
instantâneo e sem qualquer interrupção quer no sentido UPS/Rede quer no inverso. O 
microprocessador de controlo assegura a validação das condições de funcionamento da rede no 
momento da transferência garantindo que esta se encontra isenta de defeitos susceptíveis de 
danificar as cargas. Por razões que se prendem com as tolerâncias de transferência da carga de e 
para a rede, uma vez que se prevê a instalação de mais de quatro módulos de potência, não serão 
aceites soluções cujo by-pass não seja centralizado, ou seja que seja incluído nos módulos de 
potência.  

2.4 BATERIAS

As baterias a instalar alimentam, sem interrupção, o ondulador no caso de falha de rede, deverão 
assegurar uma autonomia de 30+30 minutos com uma carga de 250 kW e ser redundantes, com 
protecção individual para cada um dos dois bancos, providenciada por fusível ultra rápido de curva 
gC.  

As baterias a instalar deverão ser estanques e sem manutenção, do tipo VRLA (Valve Regulated 
Lead Acid) com uma esperança de vida de 10 a 12 anos (Long-Life) de acordo com o guia Eurobat. 
Cada um dos dois bancos de baterias a instalar deverá ser composto por 96 elementos de 12 volts, 
de 69.5 A/h, em C10 de marca Exide, modelo Sprinter XP12V2500, ou equivalente.  

Uma vez que nem todos os equipamentos funcionam com o mesmo número de baterias, poderão 
ser apresentadas alternativas. Em qualquer caso os concorrentes deverão enviar uma folha de 
cálculo, justificativa do dimensionamento das baterias apresentadas. 

As baterias serão instaladas em estante aberta, em cor preta, modulares, com uma pintura isolante e 
anti-estática. Para resistência anti-sísmica a estante a fornecer deverá ser fixada ao pavimento com 
sapatas com pelo menos 200 x 200 mm e deverão ter travamentos entre os pés.  

2.5 MÓDULO DE PROTECÇÃO DAS BATERIAS

Para assegurar simultaneamente a segurança da instalação e a flexibilidade do sistema deverá ser 
considerado o fornecimento de um módulo de protecção de baterias por meio de disjuntor de 1000 
A, com capacidade de actuação por um sistema de EPO (Emergency Power Off). Deverá ainda ser 
considerado o fornecimento de um bastidor de protecção individual de baterias, preparado para 
quatro bancos de baterias equipado com quatro seccionadores fusíveis, de 630 A, com 
monitorização de estado e fusão de fusíveis para cada banco de baterias a instalar e para 
crescimento futuro. O quadro a fornecer deve ser da Schneider Electric da gama Prima P, ou 
equivalente. 

2.6 MÓDULOS DE POTÊNCIA

Os módulos a instalar serão de entrada e saída trifásica com uma potência individual de 25 kW/kVA 
em número suficiente para garantir a uma potência total de 475 kW e assegurar em simultâneo 
redundância do tipo N+1, ou seja, assegurar que a falha de um módulo não compromete a 
alimentação assistida das cargas. Em caso de avaria permitem a sua substituição com o sistema em 
funcionamento sem qualquer perturbação no fornecimento de energia à carga. Os módulos deverão 
ainda permitir que qualquer actualização de firmware seja efectuado de forma automática, gerida 
pelo próprio sistema, para que, em função da carga, a eventual necessidade de reboot, seja 
efectuado quando possível de forma a não comprometer o funcionamento da carga 
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2.7 MÓDULOS DE COMANDO E CONTROLO

O sistema deverá dispor de um módulo de controlo principal e um redundante para que a avaria de 
um não comprometa a alimentação assistida das cargas. Em caso de avaria deverão poder ser 
substituídos com o sistema em funcionamento sem qualquer perturbação no fornecimento de 
energia à carga. 

2.8 MÓDULOS DE BY-PASS ESTÁTICO

O módulo de By-pass estático a instalar deverá estar previsto para a potência total do sistema de 
500 kW, deverão à semelhança dos restantes componentes serem modulares, extraíveis e 
substituíveis em carga. 

Assim, deverá ser desenhado para suportar uma sobrecarga permanente de 25%, uma sobrecarga 
instantânea de 500%, durante um tempo superior à curva de disparo dos disjuntores, e ainda 
correntes de curto-circuito de 50 kA de forma a suportar, sem danos, um curto-circuito na carga.  

2.9 MÓDULO DE ENTRADA E BY-PASS MANUAL

Deverá ser previsto um módulo para instalação do sistema de by-pass manual à UPS 
dimensionados para a potência máxima possível desenhada para a UPS (500 kW).  

Este dispositivo destina-se a permitir a alimentação das cargas através da rede eléctrica, sem 
paragem de serviço. Para isso todos os componentes terão a capacidade de informar a UPS do seu 
estado de operação através de contactos livres de potencial.  

2.10 MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO SOCORRIDA

Deverá ser previsto um módulo para distribuição socorrida central, com recurso a disjuntores 
modulares e extraíveis, em funcionamento, que permita a flexibilidade de adicionar ou substituir 
disjuntores sem necessidade de paragem do sistema. Deverá ser equipado com cinco disjuntores de 
300 A tetrapolares. 

2.11 TELEMONITORIZAÇÃO

O equipamento proposto deverá dispôr de um interface de rede compatível com protocolo SNMP 
(Simple Network Managing Protocol) via TCP/IP dispondo ainda de agentes de software para 
monitorização e encerramento de ficheiros para as principais plataformas de sistemas operativos 
existentes nomeadamente Windows NT,2000, Millenium e XT, HP-UX, IBM AIX, Red Hat Linux, 
Novell, Sun Solaris 

2.12 RESUMO DA SOLUÇÃO PRETENDIDA

Pretende-se que a solução a instalar seja equipada com uma potência efectiva de 275 kW/kVA, 
obedeça aos critérios de uma instalação com redundância do tipo N+1 e que seja expansível a 475 
kW com as mesmas características de redundância. Marca de referência - APC - modelo Symmetra 
PX500 ou equivalente. 
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3 QUADRO RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DESCRIÇÃO ESPECIFICADO
Topologia On-Line Dupla-conversão 
Configuração paralela até 20 módulos 
Potência aparente a instalar 275 kVA 
Potência real a instalar 275 kW 
Factor de potência de saída  Até 1 
Potência Máxima do armário 500 kW 
By-pass estático interno 500 kW 
Nível de Redundância da potência N+1 
Nível de Redundância das baterias N+1 
Nível de Redundância do controle N+1 
Número de módulos de potência instalados 12 
Potência dos módulos instalados 25 kW 
Autonomia Utilizar baterias existentes 
Número de módulos de baterias instalados 4 
Redundância de baterias Sim 
Monitorização e controle redundante  Sim 
Lógica Descentralizada  Sim 
Teste Automático de Baterias Sim 
Rendimento: 96,0% de 35 % a 100 % de carga, certificado por 

entidade independente 
Temperatura de operação: 
             - UPS  0ºC ... 40ºC 
              - Bateria  Até 25ºC 
Humidade Relativa  95% sem condensação 
Display LCD with Touch Screen Standard 
Nivel máximo de ruido 54 dB A 
Software de monitorização compatível com SNMP sobre TCP/IP Standard 
Classe de protecção  IP20 (IEC 529, DIN 40050) 
Normas Aplicáveis - Segurança EN/IEC62040-1-1 
Normas Aplicáveis – EMC EN/IEC62040-2 
Normas Aplicáveis – Performance e Testes EN/IEC62040-3 
Normas Aplicáveis  Marcação CE 
Normas Aplicáveis - Fabrico ISO9001 e ISO14001 
Comando de paragem de Emergência (EPO) SIM 

3.1 ENTRADA 
DESCRIÇÃO ESPECIFICADO

Tensão de entrada programável 3x380/400/415 V (programável) 
Tolerância tensão de entrada + 15  % - 15% 
Frequência de entrada  50 Hz 
Tolerância frequência entrada 40 to 70 Hz (programável) 
Factor potência entrada  1 com correcção automática 
Forma de onda de entrada  Sinusoidal 
Distorção Harmónica de Entrada < 6% 
Tensão de flutuação  
Tensão nominal das baterias  
Limitação    da    corrente de entrada (soft-start) 10 segundos 
Compensação da temperatura da bateria            Sim (indicar valor) 
Característica de recarga  IU (DIN 41773) 
Dispositivo alarme de temperatura  Sim 
Fusíveis ultra-rápidos para a protecção de semicondutores de potência Sim 
Teste de falha de bateria Sim 
Banco de correcção de factor de potência para a unidade. Sim 
Filtro Anti-harmónicas  Sim 
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3.2 INVERSOR 
DESCRIÇÃO ESPECIFICADO

Tipo transistorizado (PWM)  IGBT 
Tensão de saída programável 3x380/400/415V(programável) 
Tolerância da tensão de saída 
       - Estática  ± 1% 
       - Dinâmica c/ variacão 0-100% ± 5% 
Tempo de recuperação ao valor estático 5 ms 
Distorção com: 
       - Carga Linear  <2% 

- 100% de carga não linear de acordo c/ norma EN500091 <5% 
Frequência de Saída  50 Hz 
Tolerância da frequência saída: 

Funcionamento autónomo  
Sincronizada c/ a rede ajustável 

0,1 % 
até ± 6% (programável) 

Capacidade de sobrecarga  150 % para 30 s. 
125 % para 10 minutos 

3.3 BYPASS 
DESCRICÃO ESPECIFICADO

Circuito de controlo                     Por microprocessador 
Capacidade de sobrecarga                 125% em permanência. 
Corrente de curto-circuito máxima 65 kA 
                         500% para 500 ms 

3.4 BATERIA 
DESCRIÇÃO                          ESPECIFICADO                  

Quadro de Protecção com possibilidade de EPO Sim 
Quadro de Seccionamento e protecção por fúsivel de 630 A Sim com 4 Seccionadores fusíveis 
Bateria AGM (VRLA) 
Classificação Eurobat 2015 Long-Life 
Modelo XP12V2500 ou equivalente 
Capacidade da bateria a  20ºC, C10 69.5 A/h 
Número de bancos em paralelo Pelo menos 2 
Tensão nominal de bateria ± 288 Vdc 
Número total de elementos 4x48 

4 DISTRIBUIÇÃO ELÉCTRICA DE ENERGIA SOCORRIDA 
Para assegurar a disponibilidade e a flexibilidade da instalação a distribuição eléctrica de energia 
socorrida deverá ser efectuada por um dispositivo com características modulares, flexíveis, expansíveis e 
substituíveis pelo utilizador. O sistema deverá ser concebido para instalação dentro do espaço interior de 
uma sala informática pelo que o tipo de armário deverá ser idêntico aos utilizados para albergar 
servidores ou seja, de acesso frontal, com porta metálica com grelha perfurada.  

Deverá ser dimensionada para a potência máxima de 277 kW/kVA.  

Pretende-se que a solução de distribuição de energia socorrida da nova UPS seja totalmente nova. Para 
isso deverá ser considerado o fornecimento de pelo menos quatro armários de distribuição.  

Estes armários de distribuição deverão ser equipados com disjuntores modulares e extraíveis desenhados
desenhados em função das especificações dos bastidores existentes e a instalar. Deverá permitir a 
implementação de disjuntores unipolares e tetrapolares com ou sem dispositivo de protecção diferencial. 
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Qualquer destes componentes pode ser adicionado, retirado ou substituído com o sistema em carga 
devendo apenas ser afectado o circuito no qual se pretende intervir. A entrada de cabos será efectuada 
pelo topo do bastidor. 

A PDU deverá ser instalada num bastidor de 300 mm de largura (19’’) com 1070 mm de profundidade e 
2000 mm de altura com pés de assentamento ajustáveis e rodas que lhe permite uma fácil movimentação 
e deverá ter capacidade para 72 módulos de disjuntor unipolares, 24 tetrapolares ou com diferencial. 
Qualquer dos módulos deverá ser extraível e substituível em carga e pelo utilizador. 

O sistema deverá assegurar, através de um analisador de rede instalado na porta, informação de 
tensões, correntes de entrada e saída, factores de potência e distorção harmónica, medição de consumo 
individual de consumos com registo de datas de forma a permitir contagem. 

A distribuição eléctrica socorrida deverá ser efectuada de acordo com a filosofia de implementação em 
redundância duplicada, 2N, ou seja, deverá considerar-se o fornecimento de quatro armários de 
distribuição para a nova UPS.  

O número total de armários e módulos a fornecer deverá estar de acordo com o quadro seguinte, estando 
este de acordo com a potência total e com o número e tipo de módulos a fornecer.  

4.1 RESUMO DE QUADROS E CIRCUITOS A FORNECER

DESCRIÇÃO                          ESPECIFICADO                  
Quadros de distribuição de energia 277 kW 4
Módulos monofásicos de 16 A  45 
Módulos monofásicos de 32 A  90 
Módulos trifásicos de 32 A  7 

Deverão ser fornecidas e instaladas: 
- todas as extensões necessárias à alimentação eléctrica dos bastidores aos armários de 

distribuição de acordo com os módulos solicitados; 
- os cabos para efectuar alimentações da UPS nova aos quatro armários de distribuição;  
- e o cabo de alimentação, bem como a protecção tipo extraível e substituível em carga e 

pelo utilizador, do QGBT para a nova UPS; 
- todos estes equipamentos deverão estar de acordo com o fabricante da UPS e dos 

armários de distribuição. 

Marca de referência – APC – modelo PDPM ou equivalente 

5 AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES 
São equipamentos que fornecem alimentação redundante ao aparelho ligado, sendo utilizados nos casos 
onde os vários aparelhos que existem num bastidor, só tenham uma fonte de alimentação, estes 
equipamentos são chamados de Automatic Transfer Switches (ATS), e deverão ter as seguintes 
características;  

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Ecrã de Monitorização da Corrente Local   
O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade 
através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, 
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fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em 
amperagem da banda. 

Capacidades de Gestão Remota  
Interfaces de gestão de rede com todas as funcionalidades para fornecer gestão baseada em padrões 
através da Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir as unidades a partir 
de localizações remotas de forma a poupar tempo valioso. Associada a esta funcionalidade existe a 
possibilidade de actualizar o firmware, de forma fácil e rápida, por transferência de rede para unidades 
instaladas, para futuros melhoramentos de produtos.  

Saída 
Tensão nominal de saída: 230V  
Corrente máxima total de saída por fase:16/32A 
  
Ligações de saída: IEC 320 C13 

IEC 320 C19 

Entrada 
Tensão nominal de entrada: 200V, 208V, 230V 

Frequência de entrada:47 - 63 Hz  

6 MOVING 
Para instalação do novo equipamento, remodelação de baterias e Distribuição socorrida deverão estar 
incluídos todos os componentes e acessórios necessários á boa execução da obra. 

Sem prejuízo, de os concorrentes, procederem á verificação das quantidades de cabo necessárias, 
apresentamos uma estimativa. Qualquer discrepância com os valores aqui apresentados deverá ser 
objecto de uma ressalva numa declaração de erros e omissões.  

6.1 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE ENTRADA PARA A NOVA UPS 
Deverá ser previsto o fornecimento e instalação de um novo disjuntor de protecção de entrada à 
nova UPS, de marca Schneider Electric, modelo NS 800 N Fixo com disparador Micrologic 2.0A 
TAF, de 800 A, de 4 polos, 4 disparadores, com uma corrente de curto-circuito de 50 kA. 

A instalação deste disjuntor no quadro geral de baixa tensão é actividade mais critica a decorrer ao 
longo de toda a obra. Para que esta operação não seja efectuada em TET, devido aos riscos que 
acarreta, toda a alimentação do centro de dados será desligada, por um período de 10 minutos. 
Durante este tempo a operação de instalação do disjuntor terá que estar terminada.  

Esta operação será executada de madrugada, deverá ser devidamente planeada e aprovada pela 
Autoridade Tributária. Pela criticidade da operação, o fabricante do equipamento deverá certificar a 
entidade que irá proceder à sua instalação. Estes dados deverão constar da proposta, bem como a 
respectiva certificação.  

6.2 INTERLIGAÇÃO DA ENTRADA DA UPS 
Está previsto o fornecimento e instalação dos seguintes cabos: 

200 metros de cabo RZ1K-(AS+) de 185 mm2, instalado (2x3x185+2x185+1x185) 
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6.3 INTERLIGAÇÃO DA UPS E QUADRO DE BATERIAS

Está previsto o fornecimento e instalação dos seguintes cabos: 

250 metros de cabo RZ1K-(AS+) de 150 mm2, instalado (2x3x150+2x150+1x150) 

6.4 INTERLIGAÇÃO QUADRO DE BATERIAS E BANCOS DE BATERIAS

6.4.1 UPS A 

Está previsto o fornecimento e instalação dos seguintes cabos: 

150 metros de cabo RZ1K-(AS+) de 185 mm2, instalado (4x185) 

6.4.2 UPS B 

Está previsto o fornecimento e instalação dos seguintes cabos: 

150 metros de cabo RZ1K-(AS+) de 185 mm2, instalado (4x185) 

6.5 INTERLIGAÇÃO DA UPS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOCORRIDA

Está previsto o fornecimento e instalação dos seguintes cabos: 

1000 metros de cabo RZ1K-(AS+) de 120 mm2, instalado (3x120+1x120+1x120) 

6.6 INTERLIGAÇÃO DA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOCORRIDA E BASTIDORES

Está previsto o fornecimento e instalação dos seguintes cabos: 

350 metros de cabo RZ1K-(AS+) 3G2.5 mm2  
750 metros de cabo RZ1K-(AS+) 3G4 mm2 
100 metros de cabo RZ1K-(AS+) 5G4 mm2  

Está ainda previsto o fornecimento e instalação das seguintes fichas do tipo IEC309: 

45 Fichas IEC Fêmeas de 16 A - monofásicas  
90 Fichas IEC Fêmeas de 32 A - monofásicas 
7 Fichas IEC Fêmeas de 32 A - trifásicas 
45 Fichas IEC Macho de 16 A - monofásicas  
90 Fichas IEC Macho de 32 A - monofásicas 
7 Fichas IEC Macho de 32 A – trifásicas 
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6.7 CAMINHO DE CABOS

Serão instalados caminhos de cabos constituídos por varão de aço electro soldado de diâmetro 4,8 mm, 
com um comprimento útil de 3000mm e sistema de união sem acessórios nos troços contínuos, 
galvanizados por imersão a quente após maquinação, segundo norma DIN EN ISO 1461. 

As suas dimensões deverão estar disponíveis em abas de altura de 55mm, nas larguras de 500mm. 

Os materiais constituintes e o modo como serão estabelecidos deverão obedecer ao disposto nas 
“RTIEBT” publicado pela Direcção-Geral de Energia, em conformidade com as normas: DIN EN 61537 – 
“Caminhos de Cabos”. Marcação CE de acordo com a Directiva de Baixa Tensão 2006/95. 

Os acessórios de suportagem e fixação ao tecto ou á parede serão do mesmo fabricante, com 
galvanização igual ou superior ao do caminho de cabos, serão escolhidos em função da localização e 
funcionalidade, tendo em conta o peso total que os diversos troços irão suportar, bem como a distância 
entre suportes. Em todo o caso devem ser consultadas as especificações do fabricante. 

Para suspensão ao tecto, recomenda-se a instalação de pendurais de forma a que um dos lados do 
caminho de cabos fique completamente livre, para que a colocação de cabos seja feita de forma natural, 
evitando esforços de tracção desnecessários durante o seu enfiamento. 

A equipotencialidade entre troços de caminhos de cabos deverá ser assegurada através de uma das 
opções:  

Utilização de acessórios do fabricante que garantam a equipotencialidade e ligação dos extremos do 
caminho de cabos a barras equipotenciais de terra. 

Shunts em cabo de cobre de 6mm2 entre troços de caminhos de cabos e ligação equipotencial ao 
eléctrodo de terra nos extremos do caminho de cabos

Os caminhos de cabos quando inseridos nas instalações de segurança, deverão garantir a total 
manutenção de serviços durante pelo menos uma hora, de acordo com a Secção 801.2.1.2.2 das 
“RTIEBT”, publicadas pela Direcção Geral de Energia. 

A planificação do sistema de caminho de cabos deverá satisfazer a manutenção de funcionamento com 
classificações E30, E60 e E90, segundo a norma DIN 4102, Parte 12, edição de Novembro de 1998, 
devendo ser efectuado um estudo específico pelo adjudicatário para o sistema de suportagem. 

6.8  REDE DE TERRAS

Deverá ser considerado o fornecimento e instalação de tranças de terra para ligar todos os pés do 
pavimento sobre elevado. As tranças a fornecer deverão ter uma secção de 35 mm2 (23x2,5 mm), 
incluindo o fornecimento de bimetálicos de ligação e todos os acessórios (suportes, uniões, fixações, 
etc.) necessários ao seu correcto funcionamento.  

Deverá ainda ser considerado o fornecimento e instalação de barras de terra a instalar por debaixo 
do pavimento para interligação dos diferentes pontos de equipotencialidade.  



              DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPS), BATERIAS E QUATRO BASTIDORES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

Projecto de Execução das Instalações Eléctricas – Anexo I ao Caderno de Encargos [Especificações Técnicas] 
 13/15

6.9 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SAÍDA DE UPS 
Para ligação de algumas cargas instaladas fora do centro de dados, deverá ser previsto o 
fornecimento e Instalação de um quadro Q.D.UPS A. Os concorrentes deverão inteirar-se na visita 
dos aparelhos necessários à instalação do quadro. 

Este quadro deverá ser de marca Schneider Electric, da gama Prisma P ou equivalente, de fixação 
ao solo e com porta de vidro. 

6.10 DESMONTAGEM

Deverá estar prevista a desmontagem da UPS existente, dos quadros eléctricos que ficarão 
inactivos, das calhas Canalis, das baterias e estantes de ambas as UPS, cablagem existente e a 
tubagem de insuflação de ar novo na sala de baterias.  

Na tubagem de ar novo deverá ser considerado fornecimento e instalação de um registo corta-fogo e 
de um ventilador de 500 m3/h, a instalar na parede onde actualmente se encontra a tubagem a 
desmontar, com o mesmo diâmetro do orifício deixado pela tubagem em causa.  

Todos os equipamentos a desmontar serão enviados para reciclagem, ou outro local a indicar pela 
fiscalização, com a obrigatoriedade de entrega de comprovativos de acordo com a legislação em 
vigor. 

7 MOVING 
Pretende-se que a solução de UPS a instalar seja efectuada com o mínimo de perturbação do 
funcionamento do centro de dados. Para isso o novo equipamento deverá ser totalmente instalado e 
colocado em funcionamento. Todas as alimentações deverão ser então movidas para os novos quadros 
de distribuição. Todo este processo deverá ser efectuado sem necessidade de parar o centro de dados. 
Apenas será permitido desligar pontualmente servidores que não disponham de fontes de alimentação 
redundantes. Estes casos serão analisados em conjunto entre o fornecedor e a Autoridade Tributária.  

8 CONSERVAÇÃO, ASSISTÊNCIA E GARANTIA 
Os fabricantes dos equipamentos deverão assegurar o fornecimento de peças de reserva por um período 
mínimo de dez anos. 

A garantia deverá ser de dois anos, salvo se os fabricantes derem uma garantia superior, sendo que 
durante o período da garantia deverá ser assegurado pelo Adjudicatário a manutenção dos equipamentos 
em causa. 
  

9 OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

9.1 - Não obstante o cumprimento de todos os pontos constantes do presente caderno de encargos, o 
Adjudicatário é responsável pelo bom funcionamento de todos os órgãos ou dispositivos que compõem as 
instalações, não podendo a sua interpretação, qualquer que ela seja, justificar as deficiências de 
funcionamento. 
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O Adjudicatário deve, portanto, considerar como incluídos neste fornecimento todos os trabalhos, ainda 
que não descriminados, que julgue necessários ou vantajosos para o perfeito funcionamento da 
instalação. Devendo ficar todos os equipamentos completamente instalados e a funcionar nas melhores 
condições de segurança e eficiência, depois de executados todos os ensaios no sentido de se atingir 
integralmente os objectivos em vista. 

9.2 - O Adjudicatário sujeitar-se-á às condições da AT durante a instalação dos equipamentos e na 
execução dos trabalhos que serão executados de harmonia com as instalações que lhe forem entregues. 

9.3 - Ao Adjudicatário incumbe proceder de modo a que a instalação dos equipamentos decorra sem 
incidentes ou embaraços que prejudiquem o prazo do fornecimento e instalação dos equipamentos e a 
segurança dos operários, realizando todos os trabalhos acessórios que forem necessários executar para 
a instalação cada equipamento. 

Deverá ser contemplado para a realização de furações e outras obras de construção civil que sejam 
necessárias, equipamento que não provoque qualquer tipo de poeiras, em virtude de existirem no local da 
instalação dos novos equipamentos, equipamentos sensíveis a estas. 

Deverá ser contemplado o tamponamento com material adequado e anti fogo, das furações entre pisos e 
entre compartimentos, que tiverem de ser efectuadas. 

Não poderá ser invocada qualquer impossibilidade no prosseguimento dos trabalhos por terceiros, salvo 
se, com a antecedência suficiente forem solicitadas à AT, por escrito, as providências necessárias. 

Igualmente devem ser solicitados por escrito à AT os esclarecimentos de todos os casos susceptíveis de 
interpretação duvidosa. 

9.4 - O Adjudicatário é responsável por todos os danos provocados com a montagem dos equipamentos. 

Assim, tudo o que tiver de ser demolido ou desmontado, deverá ser reposto nas condições em que se 
encontrava antes da demolição ou desmontagem, excepto se, se tratarem de trabalhos realizados por 
antecipação do plano de montagem e se à AT for dado conhecimento por escrito, ou por qualquer outra 
via com imediata confirmação escrita, durante a realização desses trabalhos impeditivos. 

9.5 - As suas necessidades relativamente aos locais para o armazenamento, dos equipamentos, de 
ferramentas e de materiais. 

9.6 – Deverá sem contemplado pelo Adjudicatário trabalhos no período nocturno e durante o fim-de-
semana. 

10 DOCUMENTAÇÃO 
A documentação a fornecer com o equipamento deverá, no mínimo, conter o seguinte: 

 Manual de instalação 
 Manual de operação 
 Detalhes sobre a manutenção e conservação (incluídos no manual de operação) 
 Cuidados e aspectos a considerar durante a instalação (incluídos no manual de instalação) 

11 FORMAÇÃO AOS TÉCNICOS  
Deverá estar incluído no fornecimento a formação técnica a nível da operação dos sistemas.  
A acção de formação a efectuar incidirá essencialmente: 
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 Na correcta operação dos sistemas 
 Leitura e interpretação de alarmes 
 Parâmetros de programação e operação dos equipamentos 

12 IMPLEMENTAÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO 
Na proposta deverão encontrar-se incluídos os custos de implementação, montagem, colocação em 
serviço e formação de todo o projecto.   

13 LOCAL DE ENTREGA 
Dado de que se trata de um projecto chave na mão, deverão ser incluídos todos os custos de transporte e 
manuseamento dos equipamentos, incluindo todos os meios especiais eventualmente necessários para o 
efeito. 

14 PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Deverá ser enviado um mapa de tempos de implementação dos equipamentos, com indicações dos 
prazos parciais de cada uma das componentes, sendo que o prazo para a conclusão do fornecimento 
será de 90 dias. 

 Deverá ser enviado um mapa de trabalhos com indicações dos prazos parciais de cada uma das 
componentes bem como os prazos globais para conclusão da obra. 

15 OMISSÕES

Em tudo o que este Anexo I do Caderno de Encargos (especificações técnicas) for omisso, serão tidas 
em conta, as boas regras de instalação e execução, os regulamentos em vigor e as directivas dadas 
pelos técnicos da Direcção de Serviços de Instalações e Equipamentos. 

O Técnico 

___________ 
Eduardo Matela Luís
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