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Technické požiadavky na kamery - formulár na predloženie cenovej ponuky


 Tovar
Jednotková cena s DPH 
Kus
Spolu (jednotková cenaX kus)

1.
Zdroj nepretržitého napájania

1

Line-interactive zdroj nepretržitého napájania, výkon 1000VAi (480W), 4x výstup, 1x vstup, LCD panel, USB vstup pre prepojenie s PC (kábel nie je súčasťou), možnosťspravovania pomocou bezplatného softvéru, rozmery 100x285x140 mm

Dovybavenie Ethernet infraštruktúry

1

IP8 SWITCH POE 2xGBIT - Cisco SB switch 8x 10/100 Mbps + 2x Gbit porty SFP alebo RJ45 konektormi, podpora Poe pre 4 porty do 15.4W alebo do 8 portov do 7.5W, konfigurovateľný cez WebView

Kamera typ A

6

Avigilon resp. ekvivalent 3.0W-H3-B2 - 3 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048 x 1536 pixelov @ 20fps, citlivosťfarebná 0.2Lux/F1.2, č/b 0,02Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter

Kamera typ B

2

Avigilon resp. ekvivalent 5.0-H3-B2 - 5 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3.2" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2592 x 1944 pixelov @ 13fps, citlivostť farebná 0.3Lux/F1.2, č/b 0,03Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter

Kryt na vonkajšie kamery s držiakom

8

Kryty na vonkajšie kamery s držiakom, objímkou na stĺp a so zdrojom 24VAC, 1,5A

Kamera typ C

3

Avermedia resp. ekvivalent SF2012H-D - 2 MPx kamera IP dome interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom s IR LED, dosvit 15m,
1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlíšenie 1600x1200 pixelov pri 15 fps, 1280x720 pixelov pri 30 fps, citlivostť 0Lux/F1.2 (IR LED), vstavaný varifokálny objektív 2.7-9mm, duálne streamovanie, kompresia MPEG-4, MJPEG, H.264, rozhranie 100Base-TX/10BaseT- Ethernet, vstup pre externý mikrofón, slot na SD kartu, alarmový vstup a výstup, napájanie 12VDC/550mA, PoE, 8.8W max., rozmery Ø132x108 mm, hmotnosť680g

Kamera typ D

5

Avermedia resp. ekvivalent SF2012H-B - 2 MPx kamera IP kompaktná farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom s IR LED, dosvit 20m, 1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlíšenie 1600x1200 pixelov pri 15 fps, 1280x720 pixelov pri 30 fps, citlivosť 0Lux/F1.2 (IR LED), vstavaný varifokálny objektív 3.6-16mm, duálne streamovanie, kompresia MPEG-4, MJPEG, H.264, rozhranie 100Base-TX/10BaseT- Ethernet, vstup pre externý mikrofón, alarmový vstup a výstup, napájanie 12VDC/550mA, PoE, 9.3W max., rozmery Ø83x180 mm, hmotnosť 1000g, s držiakom na stenu
2.
Všeobecný materiál

1

Spotrebný materiál (inštalačné krabice, konektory, prepojovacie káble)


3.

Softvér 

1

Záznamový software (AVIGILON resp. ekvivalent - 4C-HD-NVMS-COR - Softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie Avigilon a iných megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 16)

Montáž

1

Montáž kamier a príslušenstva

Montáž

1

Napojenia a odbočky na existujúcu optickú sieť

Konfigurácia

1

Konfigurácia kamier, existujúceho PC - nahrávacieho rekordéra, školenie užívateľov a správcu systému, bez kabelážnych prvkov, spotrebného materiálu a dopravy

Montáž

1

Montáž komponentov pre doplnenie kabelážnej infraštruktúry, výkopové práce

Integrácia

1

Integrácia existujúcich analógových kamier do nového kamerového systému

Celkom 






