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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2/1.1/2020 
 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

 

Przedmiotem zapytania jest dostawa materiałów zgodnie z poniższym wykazem ilościowym i 

wymaganiami technicznymi. 

Wszystkie towary są nowe, gwarancja min. 24 miesiące. 

 

I. SSWiA  

Możliwość zdalnej komunikacji centrum nadzoru z centralą po sieci IP. Producent udostępnia 

bezpłatnie protokół komunikacyjny umożliwiający pobranie informacji o stanie centrali (stan wejść, 

wyjść, stref, awarie) i umożliwiający zdalne sterowanie (uzbrojenie/rozbrojenie stref, 

blokowanie/odblokowywanie wybranych czujek, kasowanie alarmów). Protokół komunikacyjny 

przekazany jest przez dostawcę przy dostawie towaru. Możliwość budowy rozległego systemu – 

system musi zapewnić poprawne działanie urządzeń pracujących na magistrali (manipulatory, moduły 

wejść i wyjść) o długości do 200 metrów. Elementy składowe systemu muszą być ze sobą 

kompatybilne z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Pojemność akumulatorów ma być dobrana w 

taki sposób, aby system był w stanie pracować minimum 16 godzin bez zasilania głównego. 

1. Centrala alarmowa: 

- spełnia wymogi Grade 3, 

- ma możliwość rozbudowy do minimum 50 wejść, 

- ma możliwość podziału na minimum 6 stref, 

- wyposażona w moduł Ethernetowy (ewentualnie moduł podłączony do centrali), 

- dostępna aplikacja, działająca w środowisku Windows, umożliwiająca konfigurację centrali, 

2. Manipulator: 

- wyświetlacz LCD, 

- temperatura pracy minimum -10°C do 50°C, 

3. Czujka ruchu PIR: 

- zasięgu minimum 12 metrów, 

- zamknięta komora optyczna, uniemożliwiająca dostanie się do niej owadów, 

4. Czujki ruchu PIR + MW: 

- zasięg minimum 15 metrów, 

- temperatura pracy minimum -20°C do 50°C, 

5. Sygnalizator akustyczno-optyczny: 

- przystosowany do pracy na zewnątrz budynku, 

- zakres temperatury pracy minimum -30°C do +55°C, 

- natężenie dźwięku minimum 120 dB, 

6. Czujka pożarowa: 

- reakcja na zadymienie i szybki wzrost temperatury, 
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- wyjście C/NC, 

7. Moduł wejść: 

- minimum 8 wejść, 

- wbudowany zasilacz z możliwością podłączenia akumulatora, 

8. Moduł wyjść: 

- minimum 4 wyjścia, 

- obciążalność każdego z wyjść minimum 1A, 

 

Wykaz ilościowy sprzętu: 

Urządzenie Ilość szt. 

Centrala alarmowa (z obudową i akumulatorem) 1 

Manipulator 5 

Czujka ruchu PIR 18 

Czujka ruchu PIR + MW 12 

Czujka pożarowa 2 

Sygnalizator 3 

Moduł wejść (z obudową i akumulatorem) 4 

Moduł wyjść (nie wymagany, jeśli moduły wejść będą wyposażone w 
wyjścia) 

2 

Moduł ethernetowy (nie wymagany, jeśli płyta centrali ma wbudowany) 1 

 

II. CCTV 

System IP oparty na bazie rejestratora NMS-NVR 7XE-4U (będącego już w posiadaniu firmy Telzas). 

Elementy składowe systemu muszą być kompatybilne ze sobą i rejestratorem, z zachowaniem pełnej 

funkcjonalności. W przypadku propozycji kamer, nieobsługujących protokołu Novus, do ceny należy 

doliczyć koszt klucza licencyjnego dla wybranej ilości kamer. Dla wykorzystanych portów switchów 

oraz rejestratora należy zastosować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. 

1. Dysk/dyski: 

- przeznaczone do pracy ciągłej, 

- łączna pojemność minimum 16 TB, 

- pojemność pojedynczego dysku nie mniejsza niż 8 TB, 

2. Kamera (na zewnątrz): 

- rozdzielczość minimum 5 MPx, 

- doświetlacz IR o zasięgu minimum 40 metrów, 

- zakres temperatury pracy minimum -30°C do +55°C, 

- analiza obrazu (detekcja osób, przekroczenie linii itp.), 

- klasa szczelności minimum IP66, 

- do zastosowania na zewnątrz, 

- zasilanie PoE, 
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3. Kamera (wewnątrz): 

- rozdzielczość minimum 5 MPx, 

- doświetlacz IR o zasięgu minimum 20 metrów, 

- zakres temperatury pracy minimum -20°C do +50°C, 

- analiza obrazu (detekcja osób, przekroczenie linii itp.), 

- klasa szczelności minimum IP66, 

- zasilanie PoE, 

4. Adapter montażowy kamery: 

- przeznaczony do montażu na zewnątrz, 

- dedykowany do modelu zastosowanej kamery, 

5. Switch: 

- minimum 8 portów PoE, 

- maksymalna moc sumaryczna minimum 80W, 

6. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 

- zabezpieczenie zarówno linii danych jak i linii PoE, 

- 3 stopnie ochrony, 

- zgodność z okablowaniem minimum 5e i 6, 

 

Wykaz ilościowy sprzętu: 

Urządzenie Ilość szt. 

Dysk/dyski (łączna pojemność minimum 16 TB) 1 kpl. 

Kamera (na zewnątrz) 16 

Kamera (wewnątrz) 1 

Adapter kamery 17 

Switch 4 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 1 kpl. 

 

III. KD 

System obsługujący jednostronnie 7 przejść (wejście po uzyskaniu autoryzacji poprzez odczyt karty, 

wyjście z użyciem przycisku wyjścia). Nie ma konieczności, aby każde z przejść było kontrolowane 

osobnym kontrolerem. Można zastosować kontrolery obsługujące większą niż jedno liczbę przejść (5 

przejść znajduje się w pierwszym budynku, 2 w drugim). Depozytor kluczy do pomieszczeń (minimum 

40 kluczy, z możliwością rozbudowy o kolejne) z dostępem udzielanym poprzez odczyt karty. 

Możliwość zdalnej komunikacji z centralą/sterownikiem oraz depozytorem po sieci IP. Producent 

udostępnia bezpłatnie protokół komunikacyjny lub API umożliwiający pobranie informacji o stanie 

centrali/sterownika i depozytora, wszystkich przejść i umożliwiający zdalne 

zablokowanie/odblokowanie przejść. Protokół komunikacyjny lub dokumentacja API przekazany jest 

przez dostawcę przy dostawie towaru. System wyposażony w zasilanie rezerwowe, z pojemnością 
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akumulatorów dobraną w taki sposób, aby system był w stanie pracować minimum 24 godziny bez 

zasilania głównego. Elementy składowe systemu muszą być ze sobą kompatybilne z zachowaniem 

pełnej funkcjonalności. 

1. Kontroler: 

- możliwość pracy autonomicznej, 

- kontrola stanu przejścia (otwarte/zamknięte), 

- dostępna aplikacja działająca w środowisku Windows, umożliwiająca konfigurację sterownika, 

2. Czytnik: 

- zakres temperatury pracy minimum -30°C do +55°C. 

- obsługa kart w standardzie Mifare Classic. 

3. Przycisk wyjścia awaryjnego: 

- 2 pary zacisków C/NO/NC 

- resetowalny, 

4. Przycisk wyjścia: 

- zaciski C/NO/NC 

5. Elektrozaczep: 

- rewersyjny, 

- zapadka z możliwością regulacji, 

- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep minimum 300 kg 

6. Czujnik otwarcia drzwi: 

- czujnik magnetyczny (kontaktron) 

7. Depozytor kluczy: 

- minimum 40 kluczy, z możliwością rozbudowy o kolejne, 

- klucze przechowywane na brelokach, identyfikowanych przez depozytor, 

- brak możliwości pobrania klucza innego niż przypisany danemu użytkownikowi, 

- pełna historia zdarzeń (użytkownik, data i godzina pobrania oraz zwrotu klucza, itp.) 

- czytnik kart w standardzie Mifare Classic, 

- zasilanie awaryjne - akumulator (minimum 24 godziny pracy przy braku zasilania głównego), 

 

Wykaz ilościowy sprzętu: 

Urządzenie Ilość szt. 

Kontroler (z obudową i akumulatorem) 7 przejść 

Czytnik zbliżeniowy 7 

Elektrozaczep   7 

Przycisk wyjścia 7 

Przycisk wyjścia awaryjnego 7 

Czujnik otwarcia drzwi 7 

Depozytor kluczy 1  

 


