


















































































































Instalacj� Systemu Sygnalizacji Po�arowego nale�y wykona� w oparciu o 
system umo�liwiaj�cy integracj� z wbudowanym i funkcjonuj�cym w 
obiekcie systemem Polon 6000 (dla wyodr�bnionych funkcjonalnie cz��ci 
Kompleksu �wi�tynno - Kulturalnego ). 
Zakres integracji proponowanego systemu z istniej�cym na obiekcie musi 
obejmowa� wymian� danych pomi�dzy centralami (istniej�c�, a now�), 
minimum w zakresie zdarze� typu: alarm po�arowy i usterka(uszkodzenie), 
musi by� zgodny z obowi�zuj�cymi przepisami oraz pozosta	ymi 
parametrami i wymogami przedstawionymi w PFU. 

























































Platforma musi mie� mo�liwo�� zaimplementowania kamer ró�nych producentów 
co najmniej 2300 modeli poprzez wbudowane pe	ne sterowniki kamer lub otwarty 
protokó	 komunikacyjny ONVIF lub dedykowane bramki(pe	na kontrola wej��/wyj�� 
alarmowych, audio, sterowanie PTZ, itd.). 



"W przypadku du�ych systemów lub gdy zaistnieje potrzeba podgl�du na �ywo 
przez wiele mniejszych jednostek system pozwoli na jednoczesne zalogowanie
30 u�ytkowników..."

"Platforma CCTV zapewnia� musi programowe lub sprz�towe zabezpieczanie struktury danych video, audio oraz 
metadanych poprzez zastosowanie programowej technologii RAID 0 lub RAID 1 ,2, 5 i 6".

Jeden serwer g	ówny potrafi obs	u�y� liczb� serwerów podrz�dnych wynikaj�c� z 
projektowania systemu powi�kszon� o 30% a ka�dy serwer podrz�dny 128 kamer. 



180 dni

(…)w jako�ci: rozdzielczo�� nagrywanego obrazu min. 
1080P FullHD (1920x1080), poklatkowo�� min. 8,5 kl./s. 



Serwer powinien posiada� mo�liwo�� wspó�pracy z aplikacjami 
wyposa�onymi w funkcjonalno�� ANPR













obiektyw zmiennoogniskowy umo�liwiaj�cy ustawienie 
obrazu zgodnie z wymogami miejsca jej instalacji i 
koniecznej do obserwacji sceny, wyposa�one w 
funkcjonalno�� korekcji zniekszta�ce� obiektywu 

dzie�/noc (filtr podczerwieni), WDR (105dB)







Zamawiaj�cy dopuszcza zastosowanie systemu KD nie 
opieraj�cego si� na centrali alarmowej, w przypadku 
zastosowania rozwi�zania zapewniaj�cego nie gorsz� 
funkcjonalno�� ni� opisana w tre�ci PFU. 









 zastosowanie modu�ów o ilo�ci wej�� i wyj�� 
typu open kolektor, ale pozwalaj�cych na 
realizacj� za�o�e� systemu zapisanych w PFU 

Poprzez wstawianie 
dodatkowych modu�ów do 
obudowy mo�na zwi�kszy� ilo�� 
wej�� i wyj�� do min. 32 

- czujki posiadaj�ce mo�liwo�� regulacji zasi�gu 



























Zamawiaj�cy oczekuje wizualizacji stanów/parametrów dost�pnych do uzyskania z zainstalowanych 
urz�dze� (w�ze	 cieplny szt.1, istniej�ce centrale wentylacyjne, jednostki klimatyzacyjne zgodnie z
za	�cznikiem nr 46 do PFU oraz nowoprojektowanych systemów: rozdzielnic (dane z analizatora), DSO, SSP i 
agregaty pr�dotwórcze, LAN, CCTV, KD, SSWIN, o�wietlenie,  zgodnie z zapisami PFU. 






























































































































