
Załącznik nr 1 A  

 

Specyfikacja techniczna- kamery dalekiego zasięgu do systemu monitoringu  
 

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

 

 Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych, nie 

używanych wcześniej do prezentacji, pochodzących ze standardowej linii produkcyjnej producenta,  

kamer , które powinny umożliwiać obserwację obiektów przy minimalnym oświetleniu (w 

warunkach nocnych), w warunkach światła dziennego, poprzez mgłę, dym, śnieg, deszcz    oraz  

mżawkę 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE: 

 

Wymiary: 

 

Kamera  nie powinna mieć więcej niż 700 mm wysokości, 500 mm szerokości, 1000 mm długości, 

a waga  nie powinna przekraczać 25 kg; kamera wizualnie powinna stanowić zwartą, jednolitą  

konstrukcję  niezależnie od ilości składowych wchodzących w urządzenie. 

 

Warunki, jakie musi spełniać urządzenie: 

 

– możliwość obserwacji obiektów w nocy bez konieczności zastosowania oświetlaczy IR, z 

rozdzielczością nie mniejszą niż 550 linii; 

– możliwość obserwacji obiektów poprzez deszcz, śnieg, mgłę, mżawkę, dym, bez 

konieczności stosowania filtrów korekcyjnych 

– zoom optyczny umożliwiający uzyskanie powiększenia do 100 razy 

– kamera musi być obrotową, z polem widzenia dookólnym (360
0
) i umożliwiać identyfikację 

obiektu oddalonego do 15000 m 

– kamera musi posiadać możliwość zaprogramowania trasy automatycznego śledzenia 

obszaru, z możliwością przejęcia ręcznej kontroli przez operatora, przy czym sterowanie ręczne 

powinno móc się  odbywać z panelu w konsoli operatora, jak i z manipulatora ręcznego, 

– obudowa kamery musi zapewnić ochronę urządzenia przed czynnikami atmosferycznymi, a 

także nagłym wzrostem ciśnienia (fala uderzeniowa) lub temperatury, obudowa nie może odbijać 

promieni świetlnych; 

– kamera powinna być zamontowana na dostarczanym w komplecie stelażu przystosowanym 

do jej posadowienia , przystosowanym do montażu urządzenia i zapewniającym właściwą pracę 

kamery: możliwość dookólnego widzenia pola, stabilne posadowienie eliminujące drgania podłoża, 

czy też kamery w wyniku działania czynników zewnętrznych (wiatr, nagły wzrost cisnienia, 

wyładowania atmosferyczne) 

– kamera powinna posiadać ochronę odgromową 

– prędkość obrotu kamery zmienna, lecz nie większa niż 12
0
/sek 

– kamera powinna mieć możliwość przesyłania obrazów do sieci CCTV, gdzie będą mogły 

być zapisane, odtworzone lub zarchiwizowane 

– kamera powinna posiadać łatwość zintegrowania z innymi systemami dozorowymi 

– urządzenie musi posiadać oprogramowanie pozwalające na automatyczne skierowanie na 

sektor, gdzie został wykryty ruch osoby, pojazdu lub zwierzęcia, a następnie po uzyskaniu sygnału z 

konsoli operacyjnej systemu, powrócić do automatycznego śledzenia obszaru wg zaprogramowanej 

trasy 
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Wymagania  ze względu na środowisko pracy: 

 

 Kamery są  przewidziane do pracy na zewnątrz, w zmiennych warunkach atmosferycznych. 

Pożądana duża odporność urządzenia na wpływ zewnętrznych, atmosferycznych warunków pracy. 

 

Przewidywany zakres temperatur :  - 30
0
C do + 50

0
C 

 

Urządzenie musi być odporne na wiatr, opady atmosferyczne, raptowne skoki temperatur, a także  

na wibracje wywołane przez poruszające się konstrukcje techniczne; niedopuszczalne są drgania 

obrazu kamery wywołane przez czynniki zewnętrzne (podmuchy wiatru, wyładowania 

atmosferyczne, drgania podłoża)   

 

Zasilanie  kamer: 

 

Zasilanie kamer powinno spełniać następujące wymagania: 

 

– zasilanie powinno być możliwe z sieci energetycznej 220
 
(± 20) V, 50(±5) Hz AC 

– urządzenie powinno być wyposażone w akumulator buforowy wystarczający na co najmniej 

8 godzin nieprzerwanej pracy 

– przełączanie z zasilania sieciowego na zasilanie akumulatorowe nie może powodować 

resetowania się urządzenia lub utratę jakichkolwiek danych;  

 

Inne wymagania  dotyczące urządzenia: 

 

– urządzenie powinno zapewniać bezawaryjną pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu 

– oczekiwany okres eksploatacyjny urządzenia: nie mniej niż 10 lat; 

– oczekiwany średni czas pomiędzy ewentualnymi uszkodzeniami: nie częściej niż co 2 lata 

– okres gwarancji: co najmniej 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego    

 

 

 

Specyfikacja techniczna- radar dalekiego zasięgu 
 

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

 

 Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowego, nie 

używanego wcześniej do prezentacji, pochodzącego ze standardowej linii produkcyjnej producenta,  

radaru średniego zasięgu, który powinien wykrywać osoby, zwierzęta, pojazdy lub inne urządzenia 

mobilne w dowolnych warunkach atmosferycznych i warunkach oświetleniowych 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE: 

 

Wymiary: 

 

Radar nie powinien mieć więcej niż 35 cm wysokości i średnicę nie większa niż 45 cm, waga 

radaru nie powinna przekraczać 12 kg 

 

Strefa kontrolowana przez radar: 

 

Radar powinien pokrywać swym zasięgiem obszar nie mniejszy niż 5,5 km
2
,  i kącie pokrycia 
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terenu 360
0
 (dookólnie), umożliwiać detekcję osoby w pozycji wyprostowanej  w odległości co 

najmniej od 5 do 2000 m, a pojazdu w odległości co najmniej od 2 do 2500 m, wykrywając obiekty 

poruszające się z prędkością minimalną od 0,1 m/s. Urządzenie powinno mieć możliwość 

zdefiniowania stref detekcji. 

 

Częstotliwość pracy radaru: 

 

Częstotliwość pracy radaru powinna się zawierać pomiędzy 34,700 – 35,300 GHz, przy prędkości 

skanowania co najmniej 1 obrót/sek 

 

Polaryzacja anteny: 

 

liniowa, pionowa 

 

Sygnalizacja detekcji: 

 

Informacja o wykrytym ruchu powinna być przekazywana do centrum monitorowania systemu, z 

podaniem lokalizacji, kierunku oraz prędkości przemieszczania się obiektu; ilość fałszywych 

alarmów nie może być większa niż 2 w ciągu 24 godzin. 

 

 Wymagania ze względu na środowisko pracy: 
 

 Radar jest przewidziany do pracy na zewnątrz, w zmiennych warunkach atmosferycznych. 

Pożądana duża odporność urządzenia na wpływ zewnętrznych, atmosferycznych warunków pracy. 

 

Przewidywany zakres temperatur  :  - 30
0
C do + 50

0
C 

Wymagana duża odporność na kurz,śnieg, deszcz, piasek, niezakłócona praca w przypadku 

wyładowań atmosferycznych 

 

Inne wymagania techniczne dotyczące urządzenia: 

 

– urządzenie powinno dawać możliwość zintegrowania z innymi systemami dozorowymi, a 

zwłaszcza z systemem CCTV; 

– urządzenie musi być odpowiednio ekranowane, aby nie zakłócać pracy innych urządzeń 

– urządzenie musi zapewnić bezawaryjną pracę w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia (fala 

uderzeniowa) lub temperatury 

– urządzenie musi posiadać oprogramowanie pozwalające na automatyczne skierowanie 

kamery dozorowej dalekiego zasięgu w sektor, gdzie został wykryty ruch osoby, pojazdu lub 

zwierzęcia. 

–  urządzenie powinno zapewniać bezawaryjną pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu 

– oczekiwany okres eksploatacyjny urządzenia: nie mniej niż 10 lat; 

– oczekiwany średni czas pomiędzy ewentualnymi uszkodzeniami: nie częściej niż co 2 lata 

 

okres gwarancji: co najmniej 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego      

 


