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1. Introdución e obxectivos específicos da modalidade de competición de 

Mecatrónica 
 

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, da Consellería de 

Educación, Universidade de Formación Profesional, da Xunta de Galicia, organiza o 5º Campionato 

Galego de Formación Profesional na especialidade de Mecatrónica. 

 

Esta categoría ou especialidade combina no seu desempeño profesional os coñecementos e as 

habilidades en mecánica, pneumática, sistemas de control electrónico, programación, robótica e 

desenvolvemento de sistemas, para montar, programar, pór en marcha, manter e optimizar sistemas 

mecatrónicos presentes en todas as áreas dos sistemas de produción. 

 

Esta competición ten como obxectivos: 

 

• Darlle valor á calidade e ao atractivo das ensinanzas de formación profesional que se 

imparten nos centros da nosa comunidade autónoma. 

• Motivar o alumnado para a mellora da calidade da FP.  

• Recoñecer e estimular o labor do profesorado.  

• Potenciar as relacións dos centros onde se imparten estas ensinanzas coas empresas deste 

sector. 

• Seleccionar a persoa que represente a Galicia no skill de Mecatrónica na Olimpíada de 

Formación Profesional SpainSkills 2019. 

 

Os ciclos formativos relacionados con esta competición son:  

 

• CS Mecatrónica Industrial. 

• CS Automatización e Robótica Industrial. 

 

Os/as técnicos/as mecatrónicos/as desenvolven, xestionan e realizan a montaxe de sistemas de 

enxeñaría dentro do campo da automatización industrial. Este desempeño profesional implica que 

deben ter amplos coñecementos en todas as tecnoloxías que se desenvolven no ámbito industrial, 

fundamentalmente nos campos de:  

• Mecánica.  

• Electricidade e electrónica.  

• Pneumática e hidráulica.  

• Informática (en todos os campos relacionados coa automatización industrial).  

 

Lugar e data das probas 

 

A competición, integrada no 5º Campionato Galego de Formación Profesional, terá lugar no mes de 

novembro no recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda. 
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Requisitos de participación 

 
 Cada centro presentará un equipo de dúas persoas, que deberán ir na compaña dun profesor 

ou unha profesora que se comprometan a exercer o labor de titoría. 

 As persoas competidoras deberán ter unha idade máxima de 24 anos o 31 de decembro de 

2018.  

 Deberán estar matriculadas nun ciclo formativo no curso 2018-2019. 

 Durante a competición realizaranse reportaxes fotográficas que se utilizarán para a difusión 

dos campionatos de formación profesional. As persoas participantes autorizan a utilización 

destas fotos e destes vídeos para tal fin. 

 

2. A competición: instrucións xerais para o seu desenvolvemento  

En que consiste a competición 

 

A competición consiste na demostración e na valoración das competencias propias desta 

especialidade a través dun traballo práctico (denominado Test project nas competicións 

internacionais), que porá de manifesto a preparación das persoas competidoras para:  

• Realizar a montaxe mecánica, eléctrica e de control electrónico.  

• Realizar o programa, a través do software, que definirá o funcionamento do sistema.  

• Alcanzar a fiabilidade do proceso e a calidade do produto a través da axeitada integración 

entre as partes lóxica e física do sistema.  

• Corrixir as disfuncións por fallo ou avaría do sistema de produción.  

• Conseguir o proceso de produción máis eficiente posible, respectando os criterios de 

produtividade e calidade do produto.  

 

Que competencias se requiren para o desenvolvemento da competición 

 

As competencias que se requiren para o desenvolvemento da competición e que son propias desta 

especialidade:  

 

• Deseñar: empregando compoñentes industriais deberá realizar o deseño do sistema 

mecatrónico solicitado, de ser o caso, de acordo coas especificacións.  

• Montaxe e conexión: deberá amosar competencias profesionais na montaxe dun sistema 

mecatrónico, empregando compoñentes industriais e de acordo coas instrucións e a 

documentación facilitada para efecto e, de ser o seu caso, segundo un deseño propio 

consonte as instrucións entregadas.  

• Utilización da tecnoloxía da información: deberá mostrar competencias profesionais na 

programación de controladores lóxicos conforme os requisitos de funcionamento esixidos na 

documentación.  

• Posta en marcha: deberá amosar competencias profesionais para realizar a posta en marcha 

do sistema mecatrónico proposto de acordo coas instrucións, a documentación e o “acordo 

sobre prácticas profesionais” establecido.  

• Resolución de problemas e mantemento: deberá amosar competencias profesionais para a 

resolución de fallos, avarías, mantemento ou calquera outra circunstancia que afecte o 



 

 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

     

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 

normal funcionamento do sistema. Estes poderán consistir na reparación ou na substitución 

de compoñentes defectuosos.  

• Optimización: deberá amosar competencias profesionais para mellorar os procesos de xeito 

que se incremente a eficiencia do funcionamento do sistema mecatrónico.  

 

Que coñecementos se relacionan co desenvolvemento da proba 

• Interpretación de planos e esquemas eléctricos e pneumáticos. 

• Deseño, montaxe e posta en marcha dun sistema mecatrónico. 

• Comprensión da función, a aplicación e os compoñentes de sistemas eléctricos, electrónicos, 

pneumáticos e hidráulicos, controladores e sistemas robóticos industriais. 

• Comprensión da función, a estrutura e os principios de funcionamento dos PLC.  

• Comprensión de como se relaciona o programa de software coa acción da máquina.  

• Coñecementos necesarios para deseñar diferentes circuítos.  

 

3. Descrición da proba 

Definición da proba 

Consistirá na instalación, a programación, a posta en marcha, o mantemento e a optimización de 

liñas de produción automatizada. 

Para iso, as persoas competidoras terán que realizar: 

• Proba de montaxe: montaxe dunha estación de traballo a partir da documentación entregada. 

• Proba de funcionamento: realización dun programa para probar o funcionamento automático 

da estación segundo as especificacións entregadas. 

• Proba de modificación: realización dunha adaptación na estación de montaxe, para 

modificar o seu comportamento ou a súa optimización de funcionamento. 

 

Criterios de avaliación da proba  

 

Para a valoración destas probas, cada unha levará os correspondentes criterios de cualificación, 

baseados nos seguintes: 
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Criterios de avaliación 

A 

Montaxe das estacións de 

traballo seguindo as 

especificacións. 

Comprobouse na montaxe o cumprimento sobre a 

práctica profesional establecido no anexo. 

B 
Programación e posta en marcha 

das estacións de traballo 

Verificouse que tanto o programa deseñado como 

a posta en marcha da estación se axusten aos 

requisitos esixidos na documentación achegada e 

no acordo de practicas profesionais do anexo. 

C 
Resolución de problemas nas 

estacións de traballo 

Localizáronse fallos ou avarías e procedeuse á súa 

reparación ou substitución. 

D 
Optimización do sistema 

mecatrónico 

Optimizouse a produción das estacións realizando 

as modificacións oportunas conforme a práctica 

profesional do anexo. 

E Tempo de execución 

Verificouse o tempo empregado para a finalización 

da proba, sempre que o resto dos apartados 

relativos á montaxe alcanzasen o máximo de 

puntuación e un mínimo do 80 % no acordo de 

prácticas profesionais. 

Requisitos xerais de seguridade e saúde  
 

Cada competidor/a deberá traballar co máximo de seguridade, aplicando as medidas de seguridade 

nas máquinas e nas ferramentas e empregando os EPI correspondentes, tales como calzado de 

seguridade e lentes de seguridade.  

Para iso, as persoas competidoras deberán estar familiarizadas coas instrucións relativas á 

seguridade eléctrica en xeral e á seguridade da maquinaria industrial e electroportátil e da 

ferramenta manual, así como cos requisitos dos equipamentos de protección persoal.  

No caso de se dar comportamentos perigosos ou desconsideración ante a regulamentación de 

seguridade, as persoas expertas estarán autorizadas a interromper o traballo dos/das 

competidores/as. Todas elas están obrigadas a informar inmediatamente o xurado sobre calquera 

sospeita de infracción de seguridade. 

 

Requisitos de seguridade eléctrica 

 

• O equipamento eléctrico que se traia para empregar na competición debe ser seguro e estar 

exento de riscos de incendio ou descargas eléctricas. As persoas competidoras deben 

asegurarse de que o equipamento que traian non dispare os interruptores dos circuítos do 

emprazamento.  

• As persoas competidoras deben realizar sempre comprobacións visuais dos seus 

equipamentos, cables e contactos antes de comezar o traballo.  

• Cumprirá realizar sempre unha comprobación visual sobre o estado e a toma de terra dos 

cables alongadores e outros, antes de comezar o traballo.  
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• Haberá que vixiar o estado das conexións dos equipamentos e dos cables alongadores. 

Débense substituír os cables fráxiles, cortados, partidos ou danados de calquera outra 

maneira. Os cables nunca deben repararse con cinta illante normal.  

• Se se detectan defectos ou fallos no equipamento eléctrico, informarase inmediatamente a 

persoa experta.  

• Están prohibidos todos os traballos eléctricos non relacionados coa competición.  

• Cortarase sempre a alimentación da rede cando se acabe o traballo.  

• Para o seu uso no exterior, só poden utilizarse tomas de corrente antisalpicaduras ou 

protexidas.  

• Débese prestar unha especial atención á seguridade nas tarefas que impliquen traballos de 

instalación eléctrica. As instalacións eléctricas deben facerse de acordo coas normas. 

• Todas as persoas implicadas na instalación eléctrica dun equipamento e en traballos 

relacionados deben posuír o permiso requirido para executar tal traballo.  

• Non se permiten traballos eléctricos con tensión. Calquera traballo de cableamento debe 

realizarse sobre equipamentos que non estean baixo tensión eléctrica, equipamentos 

‘mortos’, o cal debe verificarse adecuadamente. Os circuítos de control, sensores e principal 

empregan unha tensión de 12 V CC ou 24 V CC, pero a maquinaria de automatización pode 

usar unha tensión monofásica de 230 VCA. Estas conexións deben ser comprobadas por 

unha persoa experta coa necesaria cualificación, antes de conectar a rede principal.  

• Todas as modificacións deben facerse nunha instalación “morta”. Antes de calquera 

instalación ou traballo de reparación, débese confirmar que o circuíto estea “morto”. A 

medida de tensión cun multímetro considerarase como unha acción habitual que debe 

efectuar unha persoa competidora, xa que todas elas están ou deben estar cualificadas para 

estas operacións.  

• Na competición de avarías, as persoas competidoras buscarán e localizarán fallos nas 

instalacións das máquinas mediante a comprobación de tensión. Estes defectos non serán 

reparados na tarefa de detección de avarías e, xa que logo, non se utilizarán outras 

ferramentas que non sexan un multímetro ou comprobador de tensión. As alimentacións da 

sección de detección de avarías estarán protexidas contra fallos. Polo menos dúas persoas 

expertas vixiarán constantemente as execucións. Cando se teñan localizadas as avarías, 

farase cumprir o requisito anteriormente mencionado de que só se traballe en circuítos 

"mortos".  

 

Seguridade mecánica 

• Non superar a presión de 6 bar (600 kPa).  

• Non aplicar o aire comprimido ata que non se establezan e se aseguren todas as unións con 

tubaxe.  

• Non desconectar tubaxes de aire que estean baixo presión.  

• Ter especial coidado ao aplicar o aire comprimido. Os actuadores poden avanzar ou 

retroceder tan pronto se aplique o aire comprimido.  

• Montar todos os compoñentes na placa de xeito seguro.  

• Non intervir manualmente sobre os elementos móbiles da máquina a non ser que a máquina 

estea parada.  
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Seguridade de maquinaria 

• Cando se empreguen máquinas e equipamentos, débense seguir as regras que correspondan 

á máquina en cuestión. Ás persoas competidoras e ao persoal que traballe na zona da 

competición facilitaráselles formación sobre as máquinas subministradas pola organización.  

• As persoas competidoras deben garantir que saben manexar as máquinas de xeito seguro. A 

organización non é responsable de facilitar as instrucións de funcionamento de máquinas e 

equipamentos traídos polas persoas competidoras. A formación no uso desas máquinas e 

deses equipamentos debe ser impartida antes de chegar á competición. Non se debe operar 

coas máquinas antes da recepción da formación axeitada. 

• Cando se usen máquinas e equipamentos cómpre levar o equipamento de protección persoal 

axeitado. 

• Antes de operar cunha máquina, debe realizarse unha comprobación para confirmar que o 

equipamento de protección persoal estea no seu lugar. Todas as persoas competidoras están 

obrigadas a informar o/a experto/a sobre calquera anormalidade en máquinas e 

equipamentos, e os que estean danados deben retirarse inmediatamente. Non se permiten 

reparacións provisionais, adicións ou modificacións nas máquinas e nos equipos, incluíndo 

modificacións nas súas carcasas.  

• Todas as ferramentas de man eléctricas deben ter o certificado de seguridade, é dicir, a 

marcaxe CE. Se for preciso, as persoas expertas poden solicitar sometelas a unha inspección 

de seguridade antes de comezar a competición. Calquera ferramenta que non pase a 

inspección de seguridade non poderá utilizarse.  

• As persoas competidoras deben colocar as súas ferramentas sobre os pupitres para os 

controis de seguridade das persoas expertas, e non poden deixar ningunha ferramenta no 

chan durante a avaliación. As ferramentas só poden gardarse en bolsas para ferramentas ou 

en cintos portaferramentas, e non nos petos. Non usar aire comprimido para limpar prendas, 

postos de traballo nin ferramentas.  

• O traballo non pode tocarse nunca mentres estea funcionando o sistema, e as persoas 

competidoras deben estar apartadas dos manipuladores ou sistemas móbiles cando estea 

funcionando o seu programa.  

Equipamentos de protección persoal  

Os/as concursantes deben empregar o seguinte equipamento de protección persoal:  

• Prendas de traballo: deben desprenderse de todas as prendas que colguen, garabatas, 

identificacións ou xoias, de xeito que non entren en contacto coas partes en movemento das 

máquinas ou do material que se vaia traballar, para que non poidan constituír un risco para a 

seguridade.  

• Prendas de protección: non procede. 

• Protección de mans: non procede. 

• Protección de ollos: deberán utilizar lentes de seguridade cando estean utilizando 

ferramentas manuais ou motorizadas, ou máquinas-ferramenta que poidan provocar a 

proxección de fragmentos susceptibles de causar lesións oculares.  

• Protección de pés: deben usar zapatos pechados, preferentemente calzado de seguridade.  

 

Ferramentas e equipamentos achegados polo/a competidor/a  

As persoas participantes deberán levar consigo as ferramentas e os equipamentos que se indican a 

seguir:  

• Unha fonte de alimentación 230VAC - 24 VDC 5A  



 

 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

     

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 

• Un controlador lóxico programable cun mínimo de 16 entradas e 16 saídas dixitais 24VDC, 

400 mA cada un. O PLC debe estar debidamente cableado, de xeito que se permita a 

conexión entre os sinais dixitais dos autómatas e as estacións FESTO mediante o sistema 

estandarizado (conectores Syslink) de FESTO.  

• Un computador co software necesario para a programación do autómata.  

• As ferramentas que se consideren oportunas para a execución das tarefas propostas. Todas 

deben ser manuais; non se permitirán ferramentas eléctricas.  

• Equipamentos de protección individual.  

 

Os equipamentos e as ferramentas que achegue a persoa competidora serán revisados polos 

membros do xurado e/ou os/as expertos/as ao comezo da xornada de traballo. 

 

4. Xurado 

Será o responsable da avaliación das persoas participantes. e a súa decisión será inapelable. Estará 

constituído por don Miguel Ángel López Prieto, experto da modalidade de competición de 

Mecatrónica, que será o presidente do xurado, así como o profesorado da especialidade e 

representantes das empresas patrocinadoras, de ser o caso.  

Se algún membro do xurado é profesor ou profesora no centro onde curse os seus estudos algunha 

persoa participante, absterase de avaliala nos subcriterios subxectivos. 

 

5. Premios 

 A persoa competidora con maior puntuación obterá a medalla de ouro na modalidade de 

competición de Mecatrónica e representará a Galicia na Olimpíada SpainSkills 2019. 

 Quen obteña a seguinte mellor puntuación obterá a medalla de prata nesa especialidade e 

será suplente para representar a Galicia na Olimpíada SpainSkills 2019. 

 Os premios faranse públicos nun acto conxunto de entrega de premios e diplomas. 

 Se o considera oportuno o xurado, algún premio pode quedar deserto. 

 Todas as persoas competidoras recibirán un diploma que certifique a súa participación en 

GaliciaSkills 2018.  
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ANEXO 
Acordo sobre prácticas profesionais. Adóptase o mesmo criterio que en SpainSkills 

xa que o obxectivo e preparar a persoa competidora que resulte gañadora para esta 

competición nacional. 

Mecánica 
PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 

M ‐‐‐ 10 As tubaxes e os cables deben 
estar separados na placa perfi-
lada 
 
Laying of the electrical cable 
and tubes separated on the 
profile plate. 

 

  

M – 15 Está permitido xuntar cables, 
fibra óptica e tubaxes , se están 
montados sobre un módulo con 
movemento. 
 
It is allowed to use electrical 
cable, op>cal cable and tubes 
together in one line when it co-
mes from a moving module. 

  

M – 20 As bridas (amarraduras plásti-
cas) de suxeición dos cables 
deben ser cortadas a rentes, 
para evitar cortes. 
 
Cableties cut too long, danger 
of injury! A <= 1 mm   

M – 30 A distancia entre bridas (ama-
rraduras plásticas) non debe 
superar  os 50 mm.  
 
Distance between cable ties 
not more than 50 mm. 

 

 
M ‐‐‐ 40 A distancia entre dous sopor-

tes para as bridas (amarradu-
ras plásticas) colocadas na 
placa perfilada consecutivas 
non será de máis de 120 mm. 

 
Distance between cable holder 
not more than 120 mm. 

  

 

PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 
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M – 45a O cable ou arame debe estar 
asegurado no soporte. 
 

Cable / Wire bounded on the 
cable holder. 

Cable único con bridas no 
soporte do cable fixo. 
 

Cable único non solto fixado no 
soporte do cable. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ‐‐‐ 50 A distancia desde o punto de 
conexión ata a primeira brida 
(amarradura plástica) será de 
60 +/‐‐‐ 5 mm. 

 

Distance from pneumatic 
connection to the first cable 
>e 60 +/‐‐‐ 5mm. 
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PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 

M ‐‐‐ 60 Os movementos de todos os 
actuadores e elementos de 
traballo deben estar libres de 
colisión. 

 

Collision free movements of all 
actuators and workpieces. 

 Colisión entre cables, actuado-
res ou elementos de traballo 
durante a avaliación. 
 

Collisions between cables actua-
tors or workpieces during the 
evaluation. 

M ‐‐‐ 70 Non debe haber ferramentas 
na estación. 
 

No tools on the system. 

 

 

M ‐‐‐ 80 No debe haber tubos nin 
cables sobre a estación. 

 

No wiring or tubing material on 
the system. 

  

M ‐‐‐ 90 Todos os elementos deberán 
estar axustados (non debe ha-
ber parafusos perdidos nin 
frouxos), así como os cables e 
a fibra óptica. 

 

All elements, modules fixed 
(no screws loose) also cable 
and fibre optic. 

 

 

M ‐‐‐ 100 Non pode haber módulos nin 
partes destes rotos nin dana-
dos (incluíndo cables, aram-
bes, tubos, etc.). 

 

No parts or modules broken, 
damaged or lost (also no ca-
bles, wires, etc). 
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PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 

M – 110 As estacións débense colocarse a 
rentes (máximo desaliñamento 
de 5 mm). 
 

Station flush (max. misalignment 
of 5 mm). 

  

M – 120 As estacións deben estar unidas 
mediante polo menos dous co-
nectores. 
 

Station connected by a minimum 
of 2 connectors. 

  

M – 130 A máxima distancia entre dúas 
estacións adxacentes é de 5 
mm. 
 
Maximum distance between. 

  

M – 140 Os perfís deben ter as cubertas 
nos seus extremos. 
 

End caps on profiles. 

  

M – 150 Para fixar as canles portacables 
usaranse como mínimo dous 
parafusos con arandelas. Os 
módulos deben ser montados e 
fixados como na figura. 
 

Use min. 2 screws and washers 
to fix cable channel, module 
built up and fixed like picture. 
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PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 

M – 160 Todos os condutos (ca-
bles e mangas) deben pa-
sar polos soportes, para 
embridar (suxeitar con 
amarraduras plásticas), 
mesmo os condutores de 
fibra óptica. 

 

Everything passed on 
sockets, also light 
conductors. 

 
 

 

 
 

 

M – 170 Está permitido embridar 
(suxeitar con amarraduras 
plásticas) condutores de 
fibra óptica xunto con ca-
bles eléctricos sobre a placa 
perfilada. 
 

It is allowed to take light 
conductors together with 
electrical cables on the pro-
file plate. 

  

M – 180 As cabezas dos parafusos 
dos borneiros (tira terminal) 
de conexión non deben 
estar danadas nin presentar 
refugos de ferramentas 
rotas. 
 

Bold heads undamaged 
an no broken tool residue 
in the bold heads. 

  



 

 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

     

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 

Eléctrica 

 

PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 
E – 10 Non deben verse partes 

metálicas na unión de ca-
bles e punteiras (termi-
nais). 

 

Cable end caps metal not 
visible at the end sleeve. 

  

E – 20 Lonxitude das punteiras (termi-
nais) de conexión. 
 

Length of the end sleeves. 

  

E – 30 En todas as conexións de ca-
bles cómpre usar punteiras 
(terminais) do tamaño correc-
to. 

 

End sleeves with isolation in 
the right size are necessary 
on all wire connections. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E – 40 Na canle portacables débese 
deixar unha reserva mínima de 
10 cm de cable. Non se realiza-
rá esta reserva de cable 
cando se trate de cone-
xións ponte que pasan a 
través da canle. 

 

A minimum of 10 cm 
reserve in the cable 
channel. Not used 
when it is a bridge in 
the same. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

     

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 

 

 

 

 

PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 
E – 50 Illamento de cables desde 

a canle portacables. 
 

Cable insulation, in the ca-
ble channel. 

  

 

 

 

 

 

 

Illamento non eliminado por 
copmpleto. 
 
Insulation not completely re-
moved. 

E – 60 As canles portacables deben 
estar completamente pechadas 
con todas as pestanas dentro 
da tapa. 
 

Cable channels completely clo-
sed and all teeth under the 
cover. 

  

E – 70 Non debe haber oco ningún sen 
usar na canle portacables. Non 
hai cambio da canle portacables. 
 

No cable hole when it is not used 
There is no replacement of the 
channel. 

  

E – 80 Non debe haber danos no illa-
mento. 
 

Adern beim Abmanteln nicht ver-
letzen. 
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PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 

E – 90 Os cables non deben sobresaír 
dos extremos da canle portaca-
bles. As excepcións serán notifi-
cadas polo equipo de persoas 
expertas. 
 

Cable cut, no cable outside of the 
cable channel. Exceptions will be 
announced by the expert team. 

  

E – 100 Os cables soltos non deben pasar 
sobre o perfil soporte que ten 
arestas cortantes, se non é 
usando dous soportes para em-
bridar (suxeitar amarraduras 
plásticas). 
 

No single conductors passed over 
top head rails or sharp angles 
without using 2 cable holders. 

 
 

 

 
 

 
E – 110 Todos os cables condutores que 

cheguen ao terminal de cone-
xión (borneiros) deben estar ali-
ñados entre si, é dicir, non debe 
haber cruzamento entre eles. 

 

Single conductors goes 
straight into the cable channel 
not across. 
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PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 
E ‐‐‐ 120 No caso dos cables non utiliza-

dos, débense cortar as súas pun-
tas metálicas deben estar suxeitos 
cun cintiño plástico (brida) ao 
forro do cable e dentro da canle 
portacables. 
 
 
Cabel wire loose ends fixed to 
the cable outside cable channel. 
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Pneumática 

 

PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 

P – 10 Non debe haber mangas 
con dobreces nin demasia-
do tensas (estiradas). 
 
No kinks in the tubes, ties not 
pulled too tight. 

  

P – 20 Non debe haber tubaxes 
no interior da canle porta-
cables . 
 
No tubes in the cable chan-
nel. 

  

P – 30 Non debe haber escapes nin 
fugas nas conexións pneumá-
ticas. 
 

All pneumatic connections 
leakproof. 
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Outras 

 

PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 

O – 10 Non debe haber refugos 

(lixo), na canle portaca-

bles. 

 

No debris in the cable 
channel. 

  

O – 20 O raio de dobradura da 

fibra óptica. 
 

Radius of light 
conductor. 

> 25mm < 25 mm 

O – 30 As partes non usadas de-

ben estar ordenadas so-

bre a mesa. 

 
All not used parts 
sorted out on table. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
O‐‐‐40    
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PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 

O‐‐‐50 Todos os compoñentes amosa-
dos nas imaxes en 3D e fotografí-
as deberán ser instalados nas es-
tacións MPS. As excepcións serán 
mencionadas polas persoas ex-
pertas. 

 

All components shown in the 3D 
sketches and photos have to be 
assembled on MPS‐‐‐ stations. Ex-
ceptions will be announced by the 
expert team. 

  

O‐‐‐60 Ningunha tubaxe que utilice auga 
pode presentar fugas. 

 

All water piping free from leaks. 

  

O‐‐‐70 As tubaxes, os cables e as man-
gas deben estar separados. 

 

Piping, cables and tubing 
separated. 

  

O‐‐‐80 Permítese utilizar un lapis ou unha 
cinta para realizar liñas auxiliares e 
marcas durante as tarefas de man-
temento. Posteriormente deberán 
eliminarse todas as marcas e as-
cintas. 

  



 

 

 

 

 

PP‐‐‐ Nr.  Conforme Non conforme 

O‐‐‐90 Todas as etiquetas de 
advertencia deben estar 
colocadas na posición 
solicitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


