OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III e SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – CZĘŚĆ OPISOWA (Zamawiający nie wymaga wypełnienia, ani złożenia wraz z ofertą części
opisowej)
PAKIET NR 5
L.P.

SYMBOL

OPIS

1.

A/21/CKWS

aparat telefoniczny
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telefon cyfrowy mogący pełnić funkcję telefonu systemowego dla centrali (serwera komunikacyjnego) SLICAN IPL256.A16x8.3U. lub
równoważnej - minimalna ilość przycisków programowalnych – 8 sztuk
- wyświetlacz tekstowy LCD

2.

A/21/CKWS

radiotelefon
Radiotelefon dwustandardowy
- co najmniej 8 kanałów PMR (446 MHz) i co najmniej 50 kanałów LPD (430-450 MHz)
- pozwalający zapewnić łączność na dystansie od kilkuset metrów w warunkach miejskich.
Nadajnik pracujący na paśmie PMR z mocą co najmniej 0,5W a na paśmie LPD z mocą co najmniej 10 mW
Funkcje:
- podświetlanie wyświetlacza LCD
- Auto Skaner (wyszukiwanie kanału, na którym prowadzona jest rozmowa)
- DW odsłuch dwóch kanałów na przemian
- VOX (monitoring dziecięcego pokoju)/ z regulacjami czułości (uruchamianie głosem)
- co najmniej 30 kodów CTCSS
- wskaźnik wyładowanych akumulatorów
- blokada klawiatury LOCK, Roger Beep.
Wyposażenie w komplecie:
- ładowarka sieciowa, akumulator o pojemności minimum 600mAh, słuchawka z mikrofonem i klips do mocowania radiotelefonu
przy pasku.

3.

A/21/CKWS

centrala telefoniczna
centralka telefoniczna stanowiąca system DECT, lub równoważny, przystosowany do współpracy z serwerem telekomunikacyjnym
SLICAN IPL256.A16x8.3U, lub równoważnym, spełniająca następujące warunki:
- stacje bazowe – minimum 2 szt.,
- system integrujący się z jednostką zarządzającą poprzez sieć LAN
- system obsługujący minimum 10 słuchawek płynnie przełączanych między bazami (handover)
- każda baza systemu jest autonomiczna
- system posiadający możliwość rozbudowania do minimum 20 słuchawek
- switch min. 4 porty z funkcją PoE
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- w komplecie 3 słuchawki spełniające następujące warunki:
---książka telefoniczna minimum 250 wpisów,
---zakres temperatur pracy od – 15 do +55 stopni Celsjusza
---spełniający stopień ochrony IP65
---trwałość klawiatury – nie mniej niż 100000 przyciśnięć
---zasięg wewnątrz pomieszczeń ok. 50m
---akumulator litowo-jonowy
--- w zestawie ładowarka i klips na pasek
- w komplecie 3 słuchawki spełniające następujące warunki:
---książka telefoniczna minimum 100 wpisów,
---zakres temperatur pracy od – 10 do +50 stopni Celsjusza
---spełniający stopień ochrony IP20
---trwałość klawiatury – nie mniej niż 100000 przyciśnięć
---zasięg wewnątrz pomieszczeń ok. 50m
---akumulator litowo-jonowy
--- w zestawie ładowarka i klips na pasek
W zestawie bramka GSM umożliwiająca wyjścia przez jednostkę zarządzającą systemu
Dostawca zapewnia montaż, uruchomienie systemu i jego integracje z serwerem telekomunikacyjnym

4.

A/21/CKWS

4

telefon bezprzewodowy
telefon cyfrowy bezprzewodowy spełniający następujące warunki:
- tryb głośnomówiący
- podświetlana klawiatura
- powtarzanie ostatniego numeru
- pamięć numerów wybieranych (nie mniej niż 10)
- książka telefoniczna na minimum 120 wpisów
- możliwość wyłączenia dzwonka
- data i czas, alarm
- blokada klawiatury
- czas rozmowy – nie krótszy niż 15 godzin
- akumulator standardowe (np. AA lub AAA)
- lokalizator słuchawki
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