Z^l4cznik nr 14
Informacje dot. wykonania instalacji monitodngu
System monitoringu i rejestracji zdarzeii na przystani rybackiej zaprojekowany w oparciu o 2 kamery
przesylem sygllalu drog4 radiowq do
zainstalowane na slrajnych slupach oswietleniowyoh,

z

rejeshatom w znajdujqcego sig w Swietlicy rybaokiej. Rejestracja odbywa6 sig bgdzie na dysku
twardym rejestratora. Kamery umozliwiajq podglqd zdarzei w dzieh w nooy, podl4czone do
nadajnika na obiekcie magaztnowym na plaiy w poblizu schod6w zejSciowych'
Parameny uzqdzeli skladowych systemu monitoringu:

i

1.

Kamery szt. 2 umieszczone na sfupach L4 i L7
- kamery kolorot, e
- rozdzielczosd HD (1920x1080 pikseli) zasigg min 30m z funkcj? automatyczrq Dzie6'4'loc
- obiektyw zmiennoogniskowy min. 2,8-1Omm
- minimalne oSwietlenie kolor/fronochromatyczna = 0,15/0,01 lx
- wbudowany naswiedacz

IR

_30 do 50'C
- obudowa min IP66 przystosowana do warunk6w atmosferycznych
- przesf sygnalu na odleglos6 min.130m z uzyciem kabli niskostratnych typu BNC

- zasila:rie 12VDC

2.

Zasll^czkafier
- \rnetrzowy montowaoy w rozdzielnicy RW na szyn9 TH35
- napigcie wyj$ciowe 12 VDC/50W

3.

Kable zasilaj4ce kamery
-

4.

YKY 3x1,5; dl. L= 95m

Kable sygnalowe do kamer:
- niskostratne kable BNC 75 typ np. KHD-1

I L=130m
- dl. do kamery 2 L:80m
- dl. do kamery

5.

Nadajnildodbiornik sygnalu (lkpl z antenami dook6lnymi):
- pasmo 5,8GHz
- wykonanie zewngtrzne IP65
- zasilanie

9-14\DC

- 4jednoczesne tory wizyjne

syglalowe BNC
- wyjScia sygnalowe BNC
- zasigg min 300m
- zasilacz 12 VDC 1A, wnetrzo$ry montowany dla nadajnika w rozdzielnicy RG magazynu'
z
dla odbiomika w RG Swietlicy rybackiej, w wykonaniu do montarzu na szyn9 TH35
zabezpleczeniem przeci4zeniowo-zwarciowym Zabezpieczenie zasilaczn wylAcznikiem
samoczynnym t Pu C2 Po stronie 230V,
- lokalizacja nadajnika: budynek magazynowy na pla2ry na \tysiggniku pow poziomu dachu'
uk:ladane w listwie
kabet zasilaj4cy YKY 2x1, dlL=5m, kable sygnalowe BNC 75, 2x L=5m
- wejscie

PVC 25x30 L=4m

tlL

- lokalizacja odbiomika: na budynku Swietlicy rybackiej w miejscu o oprycznej widoczno6ci
nadajnik4 kabel zasilaj4cy YKY 2x1, dtr L:10m, kablo sygnalowe BNC 75, 2x L:10m
ukladane w listwie PVC 25x30 L=9m.

6.

Rejestrator sygnatu:

oldrowy
- tryb pracy: quadiupleks: r6wnoczesny zapis, podgl4d ,,na z)
kopiowanie nagrai
- wy$wietlanie ,,na izyrto"
- pr9dko56 nagrywania 1 00k1/s
- mozliwo6i harmonogramu nagrai, detekcja ruchu
- kopiowanie na no6nik UsB
- nagralia w formacie AVI
- wej{cia BNC 4 sd.
- dysk we{,ngtrzny z mozliwosciq archiwizacji 1 miesi4c wsteoz
- w),jscie monitoG HDMI
- obsluga pilotem lub mysz4 komputerow4 USB
- monitor 24" HD
- zasilanie z gniazda wtyczkowego 230V
- lokalizacja w skrajnym pomieszczeniu od strony zatoki
- rejeshator

eo", odtwarzanie

lub

4r'

