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Oznaczenie projektowe AMP/1 

Typ: Wzmacniacz 100V 

Zakres częstotliwości (-+1 dB/-3 dB,): Min 85Hz - 19kHz 

Moc: Min 140 W 

THD max <0.2% przy 1 kHz 

S/N max >75 dB, 20 Hz - 20 kHz 

Wymiary: Max 45 x 110 x 155 mm 

Waga: max 0.4 kg 

 

Oznaczenie projektowe AMP/2 

Typ: Wzmacniacz 70V 

Ilość kanałów 2 

Zakres częstotliwości (±1 dB) Min: 30 Hz - 20 kHz 

Moc: Min. 400W na kanał 

THD Maks. 0.1%, 1 kHz, 

S/N >100 przy 12.5 ohms 

Wymiary: Max: 45 x 442 x 305 mm 

Waga: Max: 4,5 kg 

 

Oznaczenie projektowe ANN/1 

Typ: Procesor do nanoszenia adnotacji 

Porty: 

Min: Video in: 1 x Universalny port analogowy 

Min: 1 x Hdmi 

Min: 1 x DisplayPort 

Min: 1 x VGA 

Min: Video out: 2x HDMI 

Min: 1 x Rj-45 

Min: Port szeregowy: 1 x RS-232 

Min: USB: 1 x USB 2.1 

Rozdzielczość: Min: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p,2k 

Złuzycie energii 
Max : 39 W 
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Temperatura/Wilgotność Min 5 do +50 °C/ 10% do 90% 

Wymiary: Max 45 x 448 x 245 mm  

Waga: Max: 2.5 kg 

Zapewnić w czasie rzeczywistym możliwości 

nanoszenia adnotacji 
Tak 

EDID menager Tak 

Zgodność HDCP Tak 

Wspieranie tworzenia własnego menu Tak 

Zapewnia automatyczne przełączanie między 

źródłami  
Tak 

Wbudowany Web server Tak 

 

Oznaczenie projektowe AP/1 

Punkt dostępowy do montażu wewnątrz budynków, pracujący w dwóch kanałach radiowych jednocześnie 

(obsługując standardy 802.11an, 802.11bgn, 802.11ac) 

Punkt dostępowy musi mieć możliwość współpracy  z centralnym kontrolerem sieci bezprzewodowej  

W system operacyjny musi być wbudowana pełnostanowa zapora sieciowa z funkcją rozpoznawania aplikacji 

W system musi być wbudowany serwer DHCP 

W system musi być wbudowany serwer RADIUS umożliwiający terminowanie sesji EAP bezpośrednio na 

urządzeniach, bez pośrednictwa zewnętrznych elementów 

Musi być obsługiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niż następujących opcjach: 

a. EAP-TLS 

b. PEAP-MSCHAPv2 

c. PEAP-GTC 

d. TTLS-MSCHAPv2 

Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS oraz LDAP 

Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 5 niezależnych SSID 

Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN 

Musi istnieć możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą portalu WWW, przynajmniej:  

a. Portal wbudowany w urządzenie, bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych 

urządzeń/oprogramowania 

b. Zewnętrzny portal WWW 

Musi być zapewniona możliwość zdefiniowania odseparowanej sieci gościnnej z funkcją NAT 

Wbudowany serwer uwierzytelniający musi obsługiwać konta gościnne oraz umożliwiać ich tworzenie przez 

użytkowników bez uprawnień administracyjnych 
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Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-

adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż:  

a. Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych 

przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe 

b. Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu 

c. Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji 

pasma 

d. Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału 

e. Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n oraz starszych 

(802.11a/b/g) 

f. Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h 

g. Obsługa tzw. „Sticky Clients” polegająca na automatycznym przełączaniu klientów do punktu dostępowego 

oferującego najlepszy sygnał 

h. Możliwość przełączenia AP w tryb analizatora widma w celu analizy zakłóceń pochodzących od innych 

źródeł interferencji niż sieci WiFi 

Obsługa roamingu klientów w warstwie 2  

Obsługa roaminu klientów w warstwie 3 pomiędzy różnymi grupami punktów dostępowych, z zachowaniem adresu 

IP klienta 

Obsługa szybkiego roamingu klientów pomiędzy punktami dostępowymi z wykorzystaniem nie mniej niż:  

a. Opportunistic Key Caching 

b. 802.11r 

c. 802.11v 

d. 802.11k 

Obsługa monitoringu przez SNMP v1/2/3 

Obsługa logowania na zewnętrznym serwerze SYSLOG 

W system musi być wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na 

infrastrukturę i klientów sieci 

W system musi być wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na 

infrastrukturę i klientów sieci 

Musi istnieć możliwość centralnego zarządzania systemem punktów bezprzewodowych za pomocą zewnętrznego 

oprogramowania, które nie jest przedmiotem postępowania 

Wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji o systemie: 

a. Widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością 

b. Wykorzystanie pasma 

c. Ilość klientów korzystających z systemu/interferujących 

d. Ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia 

e. Ilość odrzuconych/błędnych ramek/s dla każdego radia 

f. Szum tła dla każdego radia 

g. Wyświetlanie logów systemowych 

Punkt dostępowy musi posiadać cztery wewnętrzne anteny 2x2 MIMO, o wzmocnieniu co najmniej: 4 dBi dla 

2.4GHz oraz 6 dBi dla 5GHz 

Punkt dostępowy musi obsługiwać klientów 2x2:2 w trybie SU-MIMO 

Punkt dostępowy musi oferować następujące mechanizmy poprawiające efektywność działania sieci radiowej, nie 

mniej niż: 

a. MRC – Maximum Radio Combining 

b. ACC – Advanced Cellular Coexistence 

c. STBC – Space-Time Block Coding 

d. LDPC  – Low-density Parity Check  

e. TxBF – Transmit Beamforming 
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Specyfikacja radia 802.11a/n/ac: 

a. Moc wyjściowa nie mniej niż 21dBm (18dBm per łańcuch nadawczy)  

b. Obsługiwane częstotliwości 

- 5.150 ~ 5.250 GHz (low band) 

- 5.250 ~ 5.350 GHz (mid band) 

- 5.470 ~ 5.725 GHz (Europa) 

- 5.725 ~ 5.825/5.850 GHz (pasmo licencjonowane) 

c. Technologie obsługiwane: orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) 

d. Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

e. Moc transmisji konfigurowalna przez administratora – możliwość dwukrotnego zwiększenia/zmniejszenia 

mocy (o +/-3dB)  

f. Prędkości transmisji: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a/g, 802.11n MCS0-MCS23 (6,5Mbps do 

450Mbps), 802.11ac  MCS0 do MCS9, NSS = 1 do 2 (6.5 do 867 Mbps) 

g. Obsługa HT – kanały 20, 40 oraz VHT 20/40/80MHz  

Specyfikacja radia 802.11b/g/n: 

a. Moc wyjściowa nie mniej niż 21dBm (18dBm per łańcuch nadawczy)  

b. Częstotliwość 2,400 ~2,4835GHz 

c. Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS) oraz OFDM 

d. Typy modulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM 

e. Moc transmisji konfigurowalna przez administratora – możliwość dwukrotnego zwiększenia/zmniejszenia 

mocy (o +/-3dB) 

f. Prędkości transmisji: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps dla 802.11g 

g. Prędkości od MCS0 do MCS15  (6.5 Mbps do 300 Mbps) dla 802.11n 

h. Obsługa HT – kanały 20 oraz 40MHz  

Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej:  

a. 1 interfejs 10/100/1000 Base-T WAN z możliwością zasilania przez zasilacz PoE 802.3af oraz 802.3at 

b. 1 interfejs konsoli RS-232 RJ45 

c. zasilanie 12V DC  

d. przycisk przywracający konfigurację fabryczną  

e. Zaczep linki zabezpieczającej (Kensington) 

Urządzenie musi być dostarczone elementem do montażu na suficie podwieszanym 

Parametry pracy urządzenia: 

a. Temperatura otoczenia: 0-40 º C 

b. Wilgotność 5% - 95% 

c. Obsługiwane standardy:  

 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u 

 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 

 Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

d. Znak CE 

e. EN 300 328  

f. EN 301 489  

g. EN 60950 

Ograniczona dożywotnia gwarancja – punkty dostępowe muszą być objęte gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia 

przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot 

zepsutego urządzenia do producenta, który w terminie nie dłuższym niż 45 dni przesyła zamiennik. Gwarancja nie 

wymaga zakupu/posiadania ważnego kontraktu wsparcia technicznego.  

Wsparcie techniczne, aktualizacje oprogramowania oraz gwarancja na okres minimum 12 miesięcy realizowane 

przez polskojęzyczne centrum pomocy technicznej. Zgłaszanie incydentów przez portal WWW, pocztę i telefon 

24/7/365. Wymiana uszkodzonego urządzenia w przeciągu maksymalnie 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii.  

 

Oznaczenie projektowe AP/2 

Punkt dostępowy do montażu wewnątrz budynków, pracujący w dwóch kanałach radiowych jednocześnie (obsługując 

standardy 802.11an, 802.11bgn, 802.11ac Wave 2) 
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Punkt dostępowy musi mieć możliwość współpracy z centralnym kontrolerem sieci bezprzewodowej 

W system operacyjny musi być wbudowana pełnostanowa zapora sieciowa z funkcją rozpoznawania aplikacji 

W system musi być wbudowany serwer DHCP 

W system musi być wbudowany serwer RADIUS umożliwiający terminowanie sesji EAP bezpośrednio na 

urządzeniach, bez pośrednictwa zewnętrznych elementów 

Musi być obsługiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niż następujących opcjach: 

a. EAP-TLS 

b. PEAP-MSCHAPv2 

c. PEAP-GTC 

d. TTLS-MSCHAPv2 

Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS oraz LDAP 

Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 5 niezależnych SSID 

Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN 

Musi istnieć możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą portalu WWW, przynajmniej:  

a. Portal wbudowany w urządzenie, bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych 

urządzeń/oprogramowania 

b. Zewnętrzny portal WWW 

Musi być zapewniona możliwość zdefiniowania odseparowanej sieci gościnnej z funkcją NAT 

Wbudowany serwer uwierzytelniający musi obsługiwać konta gościnne oraz umożliwiać ich tworzenie przez 

użytkowników bez uprawnień administracyjnych 

Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-

adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż:  

a. Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych 

przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe 

b. Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu 

c. Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji 

pasma 

d. Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału 

e. Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n oraz starszych 

(802.11a/b/g) 

f. Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h 

g. Obsługa tzw. „Sticky Clients” polegająca na automatycznym przełączaniu klientów do punktu dostępowego 

oferującego najlepszy sygnał 

h. Możliwość przełączenia AP w tryb analizatora widma w celu analizy zakłóceń pochodzących od innych 

źródeł interferencji niż sieci WiFi 

Obsługa roamingu klientów w warstwie 2  

Obsługa roamingu klientów w warstwie 3 pomiędzy różnymi grupami punktów dostępowych, z zachowaniem adresu 

IP klienta 

Obsługa szybkiego roamingu klientów pomiędzy punktami dostępowymi z wykorzystaniem nie mniej niż:  

a. Opportunistic Key Caching 

b. 802.11r 
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c. 802.11v 

d. 802.11k 

Obsługa monitoringu przez SNMP v1/2/3 

Obsługa logowania na zewnętrznym serwerze SYSLOG 

W system musi być wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na 

infrastrukturę i klientów sieci 

W system musi być wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na 

infrastrukturę i klientów sieci 

Musi istnieć możliwość centralnego zarządzania systemem punktów bezprzewodowych za pomocą zewnętrznego 

oprogramowania, które nie jest przedmiotem postępowania 

Wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji o systemie: 

a. Widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością 

b. Wykorzystanie pasma 

c. Ilość klientów korzystających z systemu/interferujących 

d. Ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia 

e. Ilość odrzuconych/błędnych ramek/s dla każdego radia 

f. Szum tła dla każdego radia 

g. Wyświetlanie logów systemowych 

Punkt dostępowy musi posiadać osiem wewnętrznych anteny 4x4 MIMO, o wzmocnieniu co najmniej: 3.5 dBi dla 

2.4GHz oraz 5 dBi dla 5GHz 

Punkt dostępowy musi obsługiwać do trzech jednoczesnych klientów 1x1:1 w trybie MU-MIMO 

Punkt dostępowy musi obsługiwać klientów 4x4:4 w trybie SU-MIMO 

Punkt dostępowy musi oferować następujące mechanizmy poprawiające efektywność działania sieci radiowej, nie 

mniej niż: 

a. MRC – Maximum Radio Combining 

b. ACC – Advanced Cellular Coexistence 

c. STBC – Space-Time Block Coding 

d. LDPC  – Low-density Parity Check  

e. TxBF – Transmit Beamforming 

Specyfikacja radia 802.11a/n/ac: 

a. Moc wyjściowa nie mniej niż 24dBm (18dBm per łańcuch nadawczy)  

b. Obsługiwane częstotliwości 

a. - 5.150 ~ 5.250 GHz (low band) 

b. - 5.250 ~ 5.350 GHz (mid band) 

c. - 5.470 ~ 5.725 GHz (Europa) 

d. - 5.725 ~ 5.825/5.850 GHz (pasmo licencjonowane) 

c. Technologie obsługiwane: orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) 

d. Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

e. Moc transmisji konfigurowalna przez administratora – możliwość dwukrotnego zwiększenia/zmniejszenia 

mocy (co +/-3dB)  

f. Prędkości transmisji: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a/g, 802.11n MCS0-MCS23 (6,5Mbps do 

450Mbps), 802.11ac  MCS0 do MCS9, NSS = 1 do 4 (6.5 do 1,733 Mbps) 

g. Obsługa HT – kanały 20/40MHz oraz VHT 20/40/80MHz  
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Specyfikacja radia 802.11b/g/n: 

a. Moc wyjściowa nie mniej niż 24dBm (18dBm per łańcuch nadawczy)  

b. Częstotliwość 2,400 ~2,4835 

c. Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS), OFDM 

d. Typy modulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM 

e. Moc transmisji konfigurowalna przez administratora 

f. Prędkości transmisji: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps dla 802.11g 

g. Prędkości od MCS0 do MCS23, 1-3 strumienie przestrzenne (6.5 Mbps do 450 Mbps) dla 802.11n 

h. Obsługa HT – kanały 20/40MHz 

Punkt dostępowy musi posiadać wbudowany moduł BLE o mocy przynajmniej 4dBm i czułości odbiornika -90  

Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej 

a. 2 interfejsy 10/100/1000 Base-T WAN z możliwością zasilania przez zasilacz PoE 802.3af oraz 802.3at 

b. Interfejs USB 2.0 do podłączenia modemu 3G 

c. 1 interfejs konsoli RS-232 RJ45 

d. zasilanie 12V DC  

e. przycisk przywracający konfigurację fabryczną 

Urządzenie musi być dostarczone elementem do montażu na suficie podwieszanym 

Parametry pracy urządzenia: 

a. Temperatura otoczenia: 0-50 º C 

b. Wilgotność 5% - 95% 

c. Obsługiwane standardy:  

 Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u 

 Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

d. Znak CE 

e. EN 300 328  

f. EN 301 489  

g. EN 60950 

Ograniczona dożywotnia gwarancja – punkty dostępowe muszą być objęte gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia 

przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot 

zepsutego urządzenia do producenta, który w terminie nie dłuższym niż 45 dni przesyła zamiennik. Gwarancja nie 

wymaga zakupu/posiadania ważnego kontraktu wsparcia technicznego.  

Wsparcie techniczne, aktualizacje oprogramowania oraz gwarancja na okres minimum 12 miesięcy realizowane przez 

polskojęzyczne centrum pomocy technicznej. Zgłaszanie incydentów przez portal WWW, pocztę i telefon 24/7/365. 

Wymiana uszkodzonego urządzenia w przeciągu maksymalnie 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii. 

 

Oznaczenie projektowe AP_CTR/1 

Kontroler musi spełniać co najmniej funkcje: 

a. Kontrolera sieci bezprzewodowej dla wskazanej ilości punktów dostępowych 

b. Pełnostanowej zapory sieciowej (stateful firewall) 

c. VPN Gateway 

Kontroler musi umożliwiać współpracę z zewnętrznym systemem uwierzytelniania i kontroli dostępu klientów 

Musi istnieć możliwość rozbudowy kontrolera o nie mniej niż poniższe funkcje: 

a. Szyfrowanie z wykorzystaniem “Suite-B Cryptography” – AES128-GCM/AES256-GCM 

b. Zdalny dostęp VPN za pomocą klienta Widnows/MAC/iOS/Android 

Rozbudowa systemu opisana w punkcie 2 musi być realizowana wyłącznie poprzez aktywację licencji, bez 

konieczności zakupu dodatkowych modułów sprzętowych lub dodatkowych urządzeń. 
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Kontroler musi zapewniać możliwość integracji w przyszłości z innymi kontrolerami różnej wielkości, pracując w 

systemie hierarchicznym.  

Komunikacja pomiędzy kontrolerami musi wykorzystywać protokoły sieciowe niewymagające instalacji 

dodatkowych urządzeń sieciowych. 

Kontroler musi zapewniać centralne zarządzanie wszystkimi punktami dostępowymi w sieci, łącznie z tworzeniem i 

zarządzaniem obrazami konfiguracyjnymi oraz aktualizacją oprogramowania 

Kontroler musi posiadać następujące parametry sieciowe: 

a. możliwość wdrożenia w warstwie 2 i 3 ISO/OSI,  

b. wsparcie dla sieci VLAN w tym również trunk 802.1q 

c.  wbudowany serwer DHCP 

d. obsługa SNMPv2, SNMPv3 

e. ruting dynamiczny OSPF 

Kontroler sieci WLAN musi obsługiwać nie mniej niż: 

a. Metody szyfrowania i kontroli połączeń: WEP, dynamic WEP, TKIP WPA, WPA2, AES-CCMP, EAP, 

PEAP, TLS, TTLS, LEAP, EAP-FAST , DES, 3DES, AES-CBC  

b. Obsługa szyfrowania AES-CCM, TKIP i WEP centralnie na kontrolerze  

c. Obsługa SSL i TLS, RC4 128-bit oraz RSA 1024 i 2048 bit  

d. Autoryzacja dostępu użytkowników:  

 Typy uwierzytelnienia: IEEE 802.1X (EAP,LEAP,PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS, EAP-FAST), RFC 

2548, RFC 2716 PPP EAP-TLS, RFC 2865 Radius Authentication, RFC 3576 dynamic Auth Ext 

for Radius, RFC 3579 Radius suport for EAP, RFC 3580, 3748, captive portal”, 802.1X i MAC 

 Możliwość wykorzystania nazwy użytkownika, adresu IP, adresu MAC i klucza szyfrowanego do 

uwierzytelnienia 

 Wsparcie dla autoryzacji: Microsoft NAP, CISCO NAC, Juniper NAC, Aruba NAC  

 Możliwość utworzenia nie mniej niż 16 SSID na jednym punkcie dostępowym. Dla każdego SSID 

musi istnieć możliwość definiowania oddzielnego typu szyfrowania, oddzielnych vlan-ów i 

oddzielnego portalu „captive portal”  

 Możliwość wykorzystania mieszanego szyfrowania dla określonych SSID (np. WPA/TKIP i 

WPA2/AES) 

 Terminowanie sesji użytkowników sieci bezprzewodowej musi odbywać się na kontrolerze, nie na 

punkcie dostępowym 

 Uwierzytelnienie oraz autoryzacja musi być możliwa przy wykorzystaniu lokalnej bazy danych na 

kontrolerze oraz zewnętrznych serwerów uwierzytelniających.  Kontroler musi wspierać co 

najmniej następujące serwery AAA: Radius, LDAP, SSL Secure LDAP, TACACs+, Steel Belted 

Radius Server, Microsoft Active Directory, IAS Radius Server, Cisco ACS Server, RSA ACE 

Server, Interlink Radius Server, Infoblox, Free Radius. 

e. Kontroler musi gwarantować automatyczne przełączenie z zewnętrznego serwera AAA na lokalną bazę 

danych w przypadku awarii serwerów uwierzytelniających. 

f. Musi istnieć mechanizm definiowania ról użytkowników oraz bazując na nich egzekwowania polityki 

dostępu 

g. Kontroler musi zapewniać obsługę XML API do uwierzytelnienia 

Kontroler musi posiadać obsługę transmisji różnego typu danych w jednej sieci: 

a. Integracja jednoczesnej transmisji danych i głosu 

b. Obsługa QoS Voice Flow Classification, SIP, Spectralink SVP, Cisco SCCP, Vocera ALGs, kolejkowanie w 

powietrzu, obsługa 802.11e-WMM, U-APSD, T-SPEC, SIP authentication tracking, Diff-serv marking, 

802.1p 

c. Obsługa fast roaming 

d. Ograniczanie pasma dla użytkownika oraz dla roli użytkownika 

Kontroler musi posiadać funkcję adaptacyjnego zarządzania pasmem radiowym: 

a. Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych 

przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe 

b. Stałe monitorowanie pasma oraz usług 

c. Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowymi bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji 

pasma 

d. Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału 

e. Wsparcie dla 802.11h 
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f. Integracja z systemami RTLS - wymagane jest wbudowane stosowne  API 

Kontroler musi posiadać funkcję wbudowanej zapory sieciowej, posiadającej nie mniej niż następujące własności 

a. Inspekcja pakietów z uwzględnieniem reguł bazujących na: użytkownikach, rolach, protokołach i portach, 

adresacji IP, lokalizacji, czasie dnia 

b. Mirroring sesji 

c. Szczegółowe logi (per packet) do późniejszej analizy 

d. ALG (Application Layer gateway) dla protokołów FTP, TFTP, SIP, SCCP, RTSP, Vocera, PPTP 

e. Translacja źródłowa, docelowa adresów IP 

f. Identyfikacja i blokowanie ataków DoS 

g. Obsługa protokołu GRE 

Funkcja zapory sieciowej musi być włączana programowo przez dodanie odpowiedniej licencji 

Kontroler musi posiadać funkcję systemu WIDS/ WIPS. Moduł WIPS musi posiadać co najmniej następujące funkcje: 

a. Detekcja i identyfikacja lokalizacji obcych punktów dostępowych (rogue AP). Automatyczna klasyfikacja 

obcych urządzeń i możliwość ich blokowania poprzez wysyłanie odpowiednio spreparowanych pakietów. 

b. Identyfikacja i możliwość blokowania sieci Adhoc 

c. Identyfikacja anomalii sieciowych, jak wireless bridge czy Windows client bridging 

d. Ochrona przed atakami sieciowymi na sieć bezprzewodową 

e. Identyfikacja podszywania się pod autoryzowane punkty dostępowe 

Kontroler musi posiadać funkcję analizatora widma. Włączenie analizatora widma musi być możliwe w 

dwuradiowych punktach dostępowych w trybie pracy wyłącznie jako analizator oraz w trybie hybrydowym, gdzie 

punkt zarówno analizuje widmo jak i obsługuje ruch użytkowników   

Funkcje WIPS/WIDS oraz analizy widma muszą być włączane programowo przez dodanie odpowiednich licencji 

Kontroler musi mieć wbudowany serwer VPN, charakteryzujący się następującymi parametrami, nie mniej niż: 

a. Site-to-site oraz client-site VPN 

b. Terminacja ruchu L2TP/IPSEC VPN, XAUTH/IPSEC, PPTP 

c. Obsługa tokenów  

d. Wsparcie dla serwerów Radius i LDAP w celu uwierzytelnienia sesji VPN przy użyciu: PAP CHAP, MS-

CHAP, MS-CHAP2 

e. Wsparcie dla algorytmów kryptograficznych: DES, 3DES, AES przy wykorzystaniu dedykowanych układów 

scalonych kontrolera 

Zarządzanie kontrolerem musi odbywać się poprzez co najmniej następujące metody: interfejs przeglądarki Web 

(https), linia komend przez SSH i dedykowany port konsoli 

System sieci bezprzewodowej musi umożliwiać jej rozbudowę o dodatkowe kontrolery. W celu zapewnienia 

centralnego zarządzania większą ilością kontrolerów producent musi posiadać w swojej ofercie rozwiązanie, 

umożliwiające spójne zarządzanie siecią WLAN, również heterogeniczną złożoną z produktów wielu producentów 

Wymagane parametry zamawianego kontrolera: 

a. Ilość możliwych obsługiwanych punktów dostępowych nie mniej niż  64  

b. Ilość jednocześnie obsługiwanych użytkowników nie mniej niż 4k 

c. Ilość aktywnych sesji zapory sieciowej nie mniej niż 64k, przepustowość zapory sieciowej nie mniej niż 

8Gbps 

d. Ilość jednoczesnych tuneli IPSEC nie mniej niż 2k 

e. Przepustowość ruchu szyfrowanego nie mniejsza niż 2 Gbps dla algorytmu 3DES, 4Gbps dla algorytmu 

AES-CCM 

f. 8 interfejsów Gigabit Ethernet wyposażonych w styk miedziany 

g. 1 interfejs konsoli (RS-232) RJ-45 

h. Zasilanie AC 100-240V, 50-60Hz 

Kontroler musi zostać dostarczony z licencjami do obsługi minimum 35 punktów dostępowych, zapory sieciowej oraz 

WIDS/WIPS i analizatora widma. 

Wymagana zgodność z normami: 

a. EN 55022 Class B 

b. IEC/EN 60950 

c. CE Marking 
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Kontroler musi być objęty wsparciem technicznym polskiego centrum serwisowego na okres minimum 12 miesięcy, 

realizowanym w trybie wysyłki urządzenia w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych po zgłoszeniu problemu 

Zamawiający musi mieć dostęp do aktualizacji oprogramowania przez okres minimum 12 miesięcy od momentu 

dostarczenia kontrolera. 

 

Oznaczenie projektowe Kabel DVI- 15,2 m  

Typ: Okablowanie DVI-D 

Długość: Pomiędzy: 150 – 155 cm 

Rozdzielczość: Min: 1920x1200 @ 60 Hz 

Średnica zewnętrzna kabla 12,0 mm 

Promień gięcia Min :114,1 mm 

Kaliber kabla: Min: 22 AWG 

 

Oznaczenie projektowe Kabel HDMI - 90 cm  

Typ: Okablowanie Hdmi 

Długość: Pomiędzy: 87 - 92 cm 

Rozdzielczość: 

4K @ 30 Hz (4096x2160) albo UHD @ 30 Hz (3840x2160) 

8 bit color depth, max. 10.2 Gbps data rate 

lub 

Up to 1080p @ 60 Hz 

16 bit color depth, max. 10.2 Gbps data rate 

Typ sygnału: HDMI / HDCP 

Średnica zewnętrzna kabla Min :10,0 mm 

Promień gięcia Min :103,9 mm 

Kaliber kabla: Min : 24 AWG 

 

Oznaczenie projektowe LED/1 

Układ piksela RGB 

Ilość pikseli na m. kw min 10 000 

Rozdzielczość  

modułu 
min 32 x 32 piksela 

Rodzaj kabinetu Ekranu Stalowy Malowany Proszkowo 

Norma wodoodporności (przód/tył): min: IP65 
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Rozmiar ekranu min:  10,24 m x 5,6 m 

Jasność min 8000 cd/m2 

Ilość kolorów Min. 16,7 miliona 

Odświeżanie Min. 1200 Hz/s 

Kąt widzenia poziomy min 110° 

Kąt widzenia pionowy min 60° 

Waga pojedynczego kabinetu max 28kg 

Temperatura pracy - 20 °C do + 50°C 

Maksymalny pobór Mocy 435W/m2 

Średni pobór Mocy Maks. 150W/m2 

Komplet okablowania do sterowania i zasilania 

ekranu 
Tak 

Procesor video sterujący pracą ekranu 

kompatybilny z Ekranem LED 
Tak 

Zestaw przetworników światłowodowych 

pozwalających na podłączenie Ekranu z Reżyserką 

oddaloną o min 500m 

Tak 

 

 

Oznaczenie projektowe LIF/1 

Typ Winda do projektorów 

Wymiary Max: 550x665x139 mm 

Wysuw Min: 448 mm 

Udźwig Min: 48 kg 

Masa własna Max: 23.5 kg 

Ruch w górę i w dół wywoływany przez 

wolnoobrotową wyciągarkę wyposażoną w 

nawojnicę 

Tak 

Konstrukcja windy oparta na systemie trzech ram 

poziomych prowadzonych przez precyzyjny 

pojedynczy lub podwójny wysięgnik nożycowy 

Tak 

Bezpieczeństwo i precyzja gwarantowana przez 

podwójny system wyłączników krańcowych 
Tak 

Możliwości sterowania 

Min.:  

podczerwień 

radiowe 

Trigger 12 V 
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Oznaczenie projektowe MIC/1 

Typ Mikrofon bezprzewodowy wraz z odbiornikiem 

Zakres częstotliwości pracy Min:1788-1800 MHz 

Liczba częstotliwości roboczych maks. 1500 

Szerokość pasma roboczego Min:16 MHz 

Liczba presetów Min:11 

Dewiacja szczytowa + / - 48 kHz 

Pasmo przenoszenia Min:88 - 18000 Hz 

Stosunek sygnał / szum Min:  > 110 dBA 

Zawartość zniekształceń harmonicznych Max: < 0,9 % 

Złącze antenowe 2 x BNC 

Wymiary (odbiornik) Max: 215 x 205 x 45 mm 

Waga (odbiornik) Max: 918 g 

Moc wyjściowa nadajnika Min: 9 mW 

Rodzaj przetwornika dynamiczny 

Czułość audio Min:1,6 mV/Pa 

Maksymalne natężenie dźwięku 154 dB (SPL) 

Wymiary (nadajnik) Max: średnica: 55 mm,Max: długość: 268 mm 

Waga (nadajnik) Max: 455 g 

Dedykowany wzmacniacz antenowy Tak 

Dedykowany spliter antenowy Tak 

Dedykowane pasywne anteny Tak 

 

Oznaczenie projektowe MON/1 

Wielkość ekranu: 80” 

Rodzaj Panelu: xVA z podświetleniem krawędziowym W-LED 

Kąty widzenia: 178/178 CR 10:1 
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Jasność: 700cd/m2 

Rozdzielczość: 1920 x 1080pikseli 

Kontrast statyczny: 5000:1 

Czas reakcji: 4ms g-g 

Mocowanie VESA 400x400mm TAK 

Terminarz umożliwiający zaprogramowanie 

godzin działania monitora: 
TAK 

Złącza: 

Wejścia wideo: DVI, HDMI, Display Port (wersja 1.2) , D-

SUB, 

wyjścia wideo : Display Port(wersja 1.2) 

Kompatybilność z urządzeniami wyposażonymi 

w czujnik NFC 

TAK, z możliwością odczytu ustawień monitora bez 

podłączania do źródła zasilania 

Szerokość ramki: Maksymalnie 30mm 

Wbudowana karta LAN z przełącznikiem sygnału TAK, 2 x RJ-45 

Możliwość sterowania monitorem przez RS-232 TAK 

Możliwość pracy 24h/7: TAK 

Korekcja krzywej gamma 10 bit 

Możliwość zintegrowania monitora z 

komputerem poprzez specjalny slot znajdujący się 

w obudowie monitora 

TAK 

Możliwość programowania wewnętrznej tablicy 

LUT monitora o minimalnej rozdzielczości 10 bit 

na każdy kanał RGB, za pomocą dostarczanego 

przez producenta monitora oprogramowaniem. 

Możliwość zapisu ustawień w przynajmniej 

trzech bankach pamięci monitora. 

TAK 

Czujnik natężenia oświetlenia regulujący jasność 

monitora w zależności od warunków panujących 

w pomieszczeniu 

TAK 

Możliwość sterowania monitorem za pomocą 

oprogramowania dostarczonego przez producenta 

monitora 

TAK 

Zintegrowane głośniki TAK 10W + 10W 

Możliwość zainstalowania opcjonalnych 

głośników 
TAK 

Kolor obudowy monitora: CZARNY MAT 

Metalowa obudowa: TAK 
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Oznaczenie projektowe MON/2 

Wielkość ekranu: 55” 

Rodzaj Panelu: xVA z podświetleniem krawędziowym W-LED 

Kąty widzenia: 178/178 CR 10:1 

Jasność: 700cd/m2 

Rozdzielczość: 1920 x 1080pikseli 

Kontrast statyczny: 4000:1 

Czas reakcji: 8ms g-g 

Terminarz umożliwiający zaprogramowanie 

godzin działania monitora: 
TAK 

Złącza: 
Wejścia wideo: DVI, HDMI, Display Port (wersja 1.2) , D-

SUB, 

 
wyjścia wideo : Display Port(wersja 1.2) 

Kompatybilność z urządzeniami wyposażonymi 

w czujnik NFC 

TAK, z możliwością odczytu ustawień monitora bez 

podłączania do źródła zasilania 

Szerokość ramki: Maksymalnie 18.5mm 

Wbudowana karta LAN z przełącznikiem sygnału TAK, 2 x RJ-45 

Możliwość sterowania monitorem przez RS-232 TAK 

Możliwość pracy 24h/7: TAK 

Korekcja krzywej gamma 10 bit 

Możliwość zintegrowania monitora z 

komputerem poprzez specjalny slot znajdujący się 

w obudowie monitora 

TAK 

Możliwość programowania wewnętrznej tablicy 

LUT monitora o minimalnej rozdzielczości 10 bit 

na każdy kanał RGB, za pomocą dostarczanego 

przez producenta monitora oprogramowaniem. 

Możliwość zapisu ustawień w przynajmniej 

trzech bankach pamięci monitora. 

TAK 

Czujnik natężenia oświetlenia regulujący jasność 

monitora w zależności od warunków panujących 

w pomieszczeniu 

TAK 

Możliwość sterowania monitorem za pomocą 

oprogramowania dostarczonego przez producenta 

monitora 

TAK 

Zintegrowane głośniki TAK 10W + 10W 



Wyposażenie Budynku Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa 

Podkarpackiego 
 

AVL-SP TRIAS AVI Sp. z o.o. 16/63 

 

Możliwość zainstalowania opcjonalnych 

głośników 
TAK 

Kolor obudowy monitora: CZARNY MAT 

Metalowa obudowa: TAK 

 

Oznaczenie projektowe MON/3 

Wielkość ekranu: Min: 23” 

Rodzaj Panelu: xVA z podświetleniem bezpośrednim W-LED 

Kąty widzenia: Min:178/178 CR 10:1 

Jasność: Min:250cd/m2 

Rozdzielczość: 1920 x 1080pikseli 

Kontrast statyczny: Min: 1000:1 

Czas reakcji: Min: 5ms g-g 

Złącza: Wejścia wideo:Min: DVI, HDMI,  , D-SUB, 

Mocowanie VESA Tak 

Pochylenie ekranu w pionie -5° do +90° 

Waga Max : 5,4 kg 

Czułość 10-punktowego dotyku w technologii P-

Cap 
Tak 

Statyw z regulacją wysokości (min: 53 mm) Tak 

Wsparcie dla standardu sRGB Tak 

 

Oznaczenie projektowe MON/4 

Wielkość ekranu: 70” 

Rodzaj Panelu: xVA z podświetleniem krawędziowym W-LED 

Kąty widzenia: 178/178 CR 10:1 

Jasność: 700cd/m2 

Rozdzielczość: 1920 x 1080pikseli 

Kontrast statyczny: 5000:1 
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Czas reakcji: 8ms g-g 

Mocowanie VESA 400x400mm TAK 

Terminarz umożliwiający zaprogramowanie 

godzin działania monitora: 
TAK 

Złącza: 

Wejścia wideo: DVI, HDMI, Display Port (wersja 1.2) , D-

SUB, 

wyjścia wideo : Display Port(wersja 1.2) 

Kompatybilność z urządzeniami wyposażonymi 

w czujnik NFC 

TAK, z możliwością odczytu ustawień monitora bez 

podłączania do źródła zasilania 

Szerokość ramki: Maksymalnie 30mm 

Wbudowana karta LAN z przełącznikiem sygnału TAK, 2 x RJ-45 

Możliwość sterowania monitorem przez RS-232 TAK 

Możliwość pracy 24h/7: TAK 

Korekcja krzywej gamma 10 bit 

Możliwość zintegrowania monitora z 

komputerem poprzez specjalny slot znajdujący się 

w obudowie monitora 

TAK 

Możliwość programowania wewnętrznej tablicy 

LUT monitora o minimalnej rozdzielczości 10 bit 

na każdy kanał RGB, za pomocą dostarczanego 

przez producenta monitora oprogramowaniem. 

Możliwość zapisu ustawień w przynajmniej 

trzech bankach pamięci monitora. 

TAK 

Czujnik natężenia oświetlenia regulujący jasność 

monitora w zależności od warunków panujących 

w pomieszczeniu 

TAK 

Możliwość sterowania monitorem za pomocą 

oprogramowania dostarczonego przez producenta 

monitora 

TAK 

Zintegrowane głośniki TAK 10W + 10W 

Możliwość zainstalowania opcjonalnych 

głośników 
TAK 

Kolor obudowy monitora: CZARNY MAT 

Metalowa obudowa: TAK 

 

 

Oznaczenie projektowe MON/5 

Wielkość ekranu: 55” 

Rodzaj Panelu: xVA z podświetleniem bezpośrednim W-LED 
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Kąty widzenia: 178/178 CR 10:1 

Jasność: 700cd/m2 

Rozdzielczość: 1920 x 1080pikseli 

Kontrast statyczny: 3500:1 

Czas reakcji: 8ms g-g 

Terminarz umożliwiający zaprogramowanie 

godzin działania monitora: 
TAK 

Możliwość zamontowania na ścianie, rozstaw 

śrub 400 x 400 mm 
TAK 

Złącza: 

Wejścia wideo: DVI, HDMI, Display Port (wersja 1.2) , D-

SUB, 

wyjścia wideo : Display Port(wersja 1.2) 

Dodatkowe: USB 

Kompatybilność z urządzeniami wyposażonymi 

w czujnik NFC 

TAK, z możliwością odczytu ustawień monitora bez 

podłączania do źródła zasilania 

Szerokość ramki: Maksymalnie 2,3mm 

Wbudowana karta LAN z przełącznikiem sygnału TAK, 2 x RJ-45 

Możliwość sterowania monitorem przez RS-232 TAK 

Możliwość pracy 24h/7: TAK 

Korekcja krzywej gamma 10 bit 

Możliwość zintegrowania monitora z 

komputerem poprzez specjalny slot znajdujący się 

w obudowie monitora 

TAK 

Możliwość programowania wewnętrznej tablicy 

LUT monitora o minimalnej rozdzielczości 10 bit 

na każdy kanał RGB, za pomocą dostarczanego 

przez producenta monitora oprogramowaniem. 

Możliwość zapisu ustawień w przynajmniej 

trzech bankach pamięci monitora. 

TAK 

Czujnik natężenia oświetlenia regulujący jasność 

monitora w zależności od warunków panujących 

w pomieszczeniu 

TAK, zintegrowany zewnętrzny 

Możliwość sterowania monitorem za pomocą 

oprogramowania dostarczonego przez producenta 

monitora 

TAK 

Możliwość zainstalowania opcjonalnych 

głośników 
TAK 

Kolor obudowy monitora: CZARNY 

Metalowa obudowa: TAK 

 

 

Oznaczenie projektowe PC/1 

Typ: Komputer do systemu informacji cyfrowej 

Procesor 
Procesor o wydajności nie mniejszej niż 3603 pkt. wg testu 

PassMark 
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Chipset Min: Intel® Q87 

Pamięć RAM Min: 16GB 

Interfejsy wejścia/wyjścia z przodu obudowy 

komputera 

Min: 1x dioda LED sygnalizująca zasilanie 

Min: 1x dioda LED sygnalizująca pracę dysku 

Min: 1x przycisk uruchomienia 

Min: 1x przycisk reset 

Min: 1x USB3.0 

Min: 2x DB9 (RS232) 

Interfejsy wejścia/wyjścia z tyłu obudowy 

komputera 

Min:  +12V DC-in gniazdo zasilania 

Min: 3x HDMI 

Min: 1x USB3.0 

Min: 2x RJ45 wraz z diodami LED 10/100/1000Mbs Ethernet 

Min: 1x SPDIF 

Min: 1x Line-in / 1x Line-out 

Min: 2x otwory antenowe do opcjonalnego montażu Wi-fi i 

tunera TV 

Dyski 
Min: 1x SATA 2.5” HDD 

Min: 1x SATA DOM 

Sloty rozszerzeń 
Min: 1x Mini-PCIe dla opcjonalnego modułu WLAN 

Min: 1x Mini-PCIe dla opcjonalnego modułu tunera TV 

Ochrona danych 
Min: 1x Wafer na płycie do modułu TPM (ver. 1.2), obsługa 

Intel Trusted Execution Technology 

Konstrukcja 

Górna część obudowy wykonana z aluminium dla lepszego 

odprowadzania ciepła 

Obudowa wykonana ze stali w kolorze czarnym 

Wymiary Max: 296mm x 200mm z 55mm (bez uchwytów montażowych) 

Zasilanie 

1x zewnętrzny zasilacz Max: 80W AC/DC 

Napięcie wejściowe: 100 ~ 240VAC / Napięcie wyjściowe: 

+12VDC 

Temperatura pracy Min: 5°C - 40°C 

System operacyjny Min: Windows 7 / Windows 8 bądź kompatybilny 

Certyfikaty 
Min: CE 

FCC klasy A 

 

Oznaczenie projektowe Patchcord HDMI - 360 cm  

Typ: Okablowanie Hdmi 

Długość: Minimum 355 cm 

Rozdzielczość: 

4K @ 30 Hz (4096x2160) albo UHD @ 30 Hz (3840x2160) 

8 bit color depth, max. 10.2 Gbps data rate 

albo 

Up to 1080p @ 60 Hz 
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16 bit color depth, max. 10.2 Gbps data rate 

Typ sygnału: HDMI / HDCP 

Średnica zewnętrzna kabla Min: 10,0 mm 

Promień gięcia Min: 103,9 mm 

Kaliber kabla: Min: 24 AWG 

 

Oznaczenie projektowe PC/2 

Typ: Procesor do ścian wizyjnych 

Procesr 
Procesor 4 rdzeniowy o wydajności nie mnijeszej niż 5000 pkt. 

wg testu PassMark 

Pamięć RAM Min:16GB 

Dyski: Min:2 x 750 GB 

Napęd optyczny Min:DVD/RW combo 

Porty: 

Min:Port szeregowy: 1 x Rs-232 

Min:USB:  7 x USB 2.0 

Min:Karty rozszerzeń : 8 x 4 GB/s ściagania i wysyłania 

Poziom chałasu Min:48.6 dB 

Temperatura pracy Min:3 do 35°C 

Wilgotność Min:5% to 90% 

System operacyjny Windows® 7 Ultimate 64 bit lub nowszy 

Wymiary Max:505 x 178 x 483 mm 

Waga Max:27 kg 

Karty wyjściowa 

Min. 7 x Karta wyjściowa 

Video out: Min:4 x DisplayPort 

Rozdzielczosc: Min: 2560 x 1600 w60Hz 

Pamięć: Min: 512 MB 

MTBF: Min:100000 h 

Karta przechwytująca 

1 x Karta przechwytująca 

Video in: Min:2 x DMS59 

Rozdzielczość:Min: 1920x1200 oraz 1080p 

Pamięć:Min:  512 MB 

Dedykowane oprogamowanie producenta Tak 

Wsparcie prodcenta przez rok Tak 
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Oznaczenie projektowe PC/3 

Typ: Kontroler ścian wideo 

Procesr 
Procesor wydajności nie mnijeszej niż 8268 pkt. wg testu 

PassMark 

Pamięć Min:8GB 

Dyski: Min:2 x 500 GB 

Napęd optyczny Min:DVD/RW combo 

Porty: 

Min:Karty rozszerzeń : 8 x 4 GB/s ściagania i wysyłania 

Min:Ethernet: 2 x Rj-45  

Min:Video out: 1 x VGA 

Temperatura pracy: Min:3 do 35°C 

Zasilanie redundantne Max: 510 W 

Chłodzenie Wentylatorowe 

System operacyjny Microsoft Windows7 64 bit lub nowszy 

Wymiary Max:505 x 178 x 483 mm 

Waga Max:27 kg 

Karty wyjściowa 

Min. 10 x Karta wyjściowa 

Video out: Min:4 x DisplayPort 

Rozdzielczosc: Min: 2560 x 1600 w60Hz 

Pamięć: Min: 512 MB 

MTBF: Min:100000 h 

Karta przechwytująca 

Min. 2 x Karta przechwytująca 

Video in: Min:2 x DMS59 

Rozdzielczość:Min: 1920x1200 oraz 1080p 

Pamięć:Min:  512 MB 

Dedykowane oprogamowanie producenta Tak 

Wsparcie prodcenta przez rok Tak 

 

Oznaczenie projektowe PC/4 

Typ Serwer do systemu rezerwacji sal 

Procesr 
Procesor o wydajności nie mnijeszej niż 8731 pkt. wg testu 

PassMark 

Pamięć Min:8GB 

Dyski: Min:2 x 600 GB SAS 6GBps 
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Napęd optyczny Min:DVD-RW 

Kontroler macierzy PERC H711 

Karta sieciowa: Min. 2 x 10/100/1000 Mbit/s 

Zasilanie Maks. 2x 550 Wat 

System operacyjny 

Microsoft Windows 2008 Server 

Red Hat Linux 

SUSE Linux 

VMware ESX 

Lub nowsze 

Wymiary Max:505 x 178 x 483 mm 

Waga Max:21 kg 

 

Oznaczenie projektowe POD/1 

Typ: Podstawa jezdna do wideokonferencji 

Odległośc od srodka ekranu do podłogi Min: 1219 - 1829mm 

Ręczna regulacja wysokości Min:  23 kroki 

Pochylenie: Min: ±14° 

Wymiary: Max: 2075 x 945 x 818 mm 

Półka na kamerę nad monitor 
Udzwig:Min:  4.4kg 

Wymiary: Max: 218 x 359 x 205 mm 

Półka na terminal pod monitory 
Udzwig: Min: 11.1 kg 

Wymiary: Max: 38 x 459 x 427 mm 

Dodatkowa płytka montażowa 
Udzwig:Min: 90.5kg 

Montaż:200 x 200mm - 862 x 517mm 

Technologia dziekowa potwierdzająca 

zablokowania panelu na miejscu 
Tak 

Beznarzędziowa teleskopowa regulacja 

wysokości 
Tak 

Zarządzanie okablowaniem Tak 

 

Oznaczenie projektowe POD/2 

Typ: Podstawa jezdna do wideokonferencji 

Odległośc od srodka ekranu do podłogi Min: 1219 - 1829mm 

Ręczna regulacja wysokości Min:  23 kroki 
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Pochylenie: Min: ±14° 

Wymiary: Max: 2075 x 945 x 818 mm 

Półka na kamerę nad monitor 
Udzwig:Min:  4.3 kg 

Wymiary: Max: 215 x 357 x 201 mm 

Półka na terminal pod monitory 
Udzwig: Min: 11.2 kg 

Wymiary: Max: 37 x 457 x 424 mm 

Ramię umożliwiające powieszenie 2 ekranów 

obok siebie w poziomie 

Udzwig: Min: 2 x 33kg 

Wymiary: Max: 356 x 1351 x 99mm 

Dodatkowa płytka montażowa 
Udzwig:Min: 90.5kg 

Montaż:200 x 200mm - 862 x 517mm 

Technologia dziekowa potwierdzająca 

zablokowania panelu na miejscu 
Tak 

Beznarzędziowa teleskopowa regulacja 

wysokości 
Tak 

Zarządzanie okablowaniem Tak 

 

Oznaczenie projektowe PROJ/1 

Technologia : LCD 

Jasność: Min 5200 Lumen 

Kontrast: Min 4500:1 

Rozdzielczość: Min 1920 x 1200pikseli 

Lampa: Min 335 W UHM 

Żywotność  lampy: Min 4000 h 

Współczynnik  projekcji : Min 0.8-0.96:1 

Złącza: 

Wejścia wideo: DVI, HDMI, Display Port (wersja 1.2) , 

BNCx5,S-Video 

wyjścia wideo : D-sub 

Sterujące: D-Sub(Rs-232), RJ-45(HdBaseT) 

Keystone: 

Pionowy: min ±38°(jedynie z korekcją pionową) 

Poziomy: min ±28°(jedynie z korekcja poziomą) 

Lens shift: 

Pionowy: min ±58% 

Poziomy:min  ±8% 

Cechy charakterystyczne 
Obraz w obrazie, High-bandwidth Digital Content Protection 

System (HDCP), Daylight View Technology, Side-by-Side, 
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Deep Color, Eco Filter, Intelligent Lamp Control System, Eco 

Management 

Głośnik: 10W 

Poziom dźwięku : Max 35 dB 

Wymiary: Max 533 x 180 x 448 mm 

Waga: Max 10.7 kg 

Zabezpieczenia Gniazdo blokady zabezpieczającej), zabezpieczenie hasłem, 

 

Oznaczenie projektowe PROJ/2 

Technologia : LCD 

Jasność: Min 6300 Lumen 

Kontrast: Min 4500:1 

Rozdzielczość: Min 1920 x 1200pikseli 

Lampa: Min 400 W UHM 

Żywotność  lampy: Min 3000 h(normal) 

Współczynnik  projekcji : Min 0.8-0.96:1 

Złącza: 

Wejścia wideo: DVI, HDMI, Display Port (wersja 1.2)  , 

BNCx5,S-Video 

wyjścia wideo : D-sub 

Sterujące: D-Sub(Rs-232), RJ-45(HdBaseT) 

Keystone: 

Pionowy: min ±38°(jedynie z korekcją pionową) 

Poziomy: min ±28°(jedynie z korekcja poziomą) 

Lens shift: 

Pionowy: min ±58% 

Poziomy:min  ±8% 

Cechy charakterystyczne 

Obraz w obrazie, High-bandwidth Digital Content Protection 

System (HDCP), Daylight View Technology, Side-by-Side, 

Deep Color, Eco Filter, Intelligent Lamp Control System, Eco 

Management 

Głośnik: 10W 

Poziom dźwięku : Max 37 dB 



Wyposażenie Budynku Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa 

Podkarpackiego 
 

AVL-SP TRIAS AVI Sp. z o.o. 25/63 

 

Wymiary: Max 533 x 180 x 448 mm 

Waga: Max 10.7 kg 

Zabezpieczenia Gniazdo blokady zabezpieczającej), zabezpieczenie hasłem, 

 

Oznaczenie projektowe PROJ/3 

Technologia : 1x DLP chip 

Jasność: Min 6800 Lumen 

Kontrast: Min 2750:1 

Rozdzielczość: Min 1920 x 1200pikseli 

Lampa: Min 310 W UHM  x 2 

Współczynnik  projekcji : Min: 2.5 - 3.6 : 1 

Złącza: 

Wejścia wideo: min. DVI, HDMI, SDI, , BNCx5 

Sterujące: min. D-Sub(Rs-232)In, D-Sub(Rs-232)OUT, RJ-

45(HdBaseT) 

Dodatkowe: min. 1xUSB 

Keystone: 

Pionowy: min. ±21° 

Poziomy:min. ±13° 

Lens shift: 

Pionowy: min. -13% - +45% 

Poziomy: min. -5% - +25% 

Cechy charakterystyczne 

Dynamic RGB Booster 

Detail Clarity Processor 

Dayligh View 3 

DICOM 

Waveform Monitor function 

Poziom dźwięku : Maks. 30 dB 

Wymiary: Max 500 x 178 x 525 mm 

Waga: Max 20 kg 
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Oznaczenie projektowe Projektor-PROJ/4 

Technologia : 3-chip DLP™ Technology 

Jasność: Min: 11500 ANSI lumen 

Kontrast: Min 9500:1 

Rozdzielczość: Min 1920 x 1080pikseli 

Lampa: Laserowe źródło światła    

Żywotność  lampy: Min 20000 h(normal) 

Współczynnik  projekcji : Min2.3-4.0:1 

Złącza: 

Min: Wejścia wideo: 1 x  HDMI, 1x Display Port z HDCP , D-

SUB, 1 x BNCx5,1 x S-Video 

Min: wyjścia wideo : 1xHdmi z HDCP 

Min: Sterujące: D-Sub(Rs-232), RJ-45(HdBaseT) 

Keystone: 

Pionowy: min ±38° 

Poziomy: min ±38° 

Lens shift: 

Pionowy: min ±48% 

Poziomy:min  ±10% 

Cechy charakterystyczne 

Funkcja Direct Power-Off; Funkcja wirtualnego pilota; Funkcja 

zegara; Funkcja łączenia krawędzi,Przetwarzanie w technologii 

CQP, Regulacja źródła światła; Ręczna regulacja kompensacji 

koloru ściany; Stacking Function; Swobodnie wychylany; 

Symulacja standardu DICOM,Ustawienie w orientacji 

pionowej,Wsparcie dla modułów w standardzie OPS 

Poziom dźwięku : Max 47 dB 

Wymiary: Max 685 x 335 x 865 mm 

Waga: Max 69kg 

 

Oznaczenie projektowe RX1 

Typ: Odbiornik skalujący po sieci strukturalnej 

Rozdzielczości: do 1920x1200, 2K, or 1080p 

Typ sygnału: Min: EDID , HDCP  ,DDC , RGB ,YCbCr 

Porty: Min: Video out: 1xHdmi 
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Min:Audio out: 1x S/PDIF, 1x analog output 

Min:Ethernet:1x Rj-45 

Port szeregowy: Min. 1 x RS-232 

Złużycie energii: Max: 12.5 watts, 12 VDC 

Chłodzenie: Konwekcyjne 

Wymiary: Max: 28 x 225 x 155 mm 

Waga: Max:0.9kg 

 

Oznaczenie projektowe RX/2 

Typ: Odbiornik ścienny po okablowaniu strukturalnym 

Rozdzielczości: 1920x1200, 2K, or 1080p 

Typ sygnału: EDID , HDCP  ,DDC , RGB ,YCbCr 

Porty: 

Max: Video out: 1xHdmi 

Max: Audio out:  1x analog output 

Max: Ethernet:1x Rj-45 

Max: Port szeregowy: 1 x RS-233 

Złużycie energii: Max: 12.0 watts, 12 VDC 

Zasilanie: PoE bądź kompatibilne 

Chłodzenie: Konwekcyjne 

Wymiary: 
Max: Panel : 68 x 35 x25 mm 

Max: Sterownik : 75x 96t x 51 mm 

Waga: Max: 0.6 kg 

 

Oznaczenie projektowe RX/4 

Typ: Odbiornik  po sieci strukturalnej 

Rozdzielczości: min.  480p do 1920 x 1200 @ 60 Hz 

Typ sygnału:  RGB ,YCbCr,HDCP  

Porty: 

Min: Video out: 1xHDMI,  

Min: Ethernet:2x Rj-45 

Min: Szeregowy: 1x Rs-232 

Min: Audio in: 1 x 3,5 mm jack 

Min: USB: Usb mini-B 

Złużycie energii: Max: 4.5 wat, 12 VDC 

Chłodzenie: Konwekcyjne 
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Wymiary: Max: 26,4 x 222,2 x 132,8 mm 

Waga: Max: 0.6 kg 

Temperatura/Wilgotność Min: +5 to +40 °C / 8% do 82% 

MTBF Min. 381,000 h 

 

Oznaczenie projektowe SCR/1 

Typ: Ekran elektyczny 

Sterowanie elektryczne 

Gain: Min. 1.2 

Kąt widzenia: Min. 150° 

Grubość materiału Min. 0.41 mm 

Szerokości ekranu:  Min: 250 cm 

Wysokość ekranu:  Min: 140 cm  

Proporcje  16:9 

Dedykowane do montażu sufitowego Tak 

Napęd wbudowany po tak stronie obudowy Tak 

Kolor obudowy: Biały 

 

Oznaczenie projektowe SCR/2 

Typ: Ekran elektyczny 

Sterowanie elektryczne 

Gain: Min. 1.2 

Kąt widzenia: Min. 150° 

Grubość materiału Min. 0.41 mm 

szerokości ekranu:  300 cm 

wysokość ekranu:  188 cm  

proporcje 16 na 10 



Wyposażenie Budynku Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa 

Podkarpackiego 
 

AVL-SP TRIAS AVI Sp. z o.o. 29/63 

 

Dedykowane do montażu sufitowego Tak 

napęd wbudowany po tak stronie obudowy Tak 

kolor obudowy: Biały 

 

Oznaczenie projektowe SCR/3 

Typ: Ekran elektyczny 

Sterowanie elektryczne 

Gain: 1 

Kąt widzenia: Min: 150° 

Grubość materiału 0,50 mm 

szerokości ekranu: 350 cm 

Proporcje 16:9 

Czarny tył Tak 

Ciężar powierzchni Min: 515 g / m2 

Dedykowany do zabudowy sufitowej Tak 

silnik SOMFY Tak 

 

Oznaczenie projektowe SCR/4 

Typ: Ekran elektyczny 

Sterowanie elektryczne 

Gain: Min. 1.2 

Kąt widzenia: Min. 150° 

Grubość materiału Min. 0.41 mm 

szerokości ekranu:  300 cm 

wysokość ekranu:  188 cm  

Biały przód i tył  Tak 

Bezpieczeństwo hamulec elektromechaniczny, osłony boczne 
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Opakowanie transportowe skrzynia drewniana wzmacniana 

 

Oznaczenie projektowe SPK/1 

Typ: 2 drożny głośnik 

Zakres częstotliwości (-10 dB): Min 75Hz do 19kHz 

Moc: Min 140 W 

Kąt pokrycia: Min 105° 

Impedancja: Min 16 ohms 

Odczepy transformatora: Max 70V: 60 W, 30 W, 15 W, 7.5 W, 16 ohms 

  Max 100 V:  60 W, 30 W, 15 W, 16 ohms 

MAX SPL: Min 89 dB, 1 W @ 1m 

Waga: Max 3.7 kg 

 

Oznaczenie projektowe SPK/2 

Przetowrniki: 

2 przetworniki: 

a. Pierwszy min. 7,75” 

b. Drugi min. 1” 

Moc maksymalna: Min. 75W 

Moc RMS: Min. 39W 

Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): Nie mniejsze niż 45Hz – 19200 Hz 

Skuteczność (1W/1m) Min. 93 dB 

Zwrotnica Wbudowana, pasywna 

Odczepy transformatora: 

Przynajmniej 2 odczepy ransformatora: 

a. Pierwszy między 23W i 25W  

b. Drugi między 12W i 15W 

Wymiary: Max: 280 x 95 mm 

 

Oznaczenie projektowe SWITCH/1 

Minimum 16 portów SFP 100/1000 Mbps plus 8 portów współdzielonych SFP 100/1000BaseX lub 100/1000 RJ45 

(Combo ports) 

Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP).  
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Przepustowość:  minimum 128 Gb/s 

Wydajność: minimum 95 Mp/s 

Wysokość w szafie 19” – 1U,  

Tablica adresów MAC o wielkości minimum 16000 pozycji 

Maksymalny pobór mocy: 61 W 

Obsługa ramek Jumbo 

Możliwość łączenia urządzeń w stosy (minimum 9 urządzeń w stosie, urządzenia połączone w stos widziane jako 

jedno logiczne urządzenie) z wykorzystaniem portów 10Gb/s 

Routing IPv4 – minimum: statyczny (minimum 512 tras), RIP 

Routing IPv6 – minimum: statyczny (minimum 256 tras), RIPng 

Minimum 32 interfejsy IP VLAN 

Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping 

Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 

Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 sieci VLAN 

Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ 

Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę 

przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree 

BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek 

BDPU w celu przeciwdziałania pętlom 

Wsparcie dla funcji DHCP server, DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Snooping (wszystkie dla IPv4 i IPv6) 

Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI 

Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia 

Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu) 

Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie 

Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p 

Możliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR); WRR + SP 

Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ogranicznia pasma dla ruchu określonego listą 

ACL z dokładnością do 64 kb/s 

Funkcja mirroringu portów lokalnego i zdalnego: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring 

Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x: 

a. Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x 
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b. Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie 

c. Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS 

d. • Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników 

LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED 

Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC 

TACACS+ i RADIUS Network Login 

RADIUS Accounting 

Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS 

Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https 

Syslog 

NTP 

Obsługa protokołów 802.3ah oraz 802.1ag 

Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku 

Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość wgrywania i zgrywania 

pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej 

Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated port, private edge port, isolated VLAN) lub 

równoważnego 

Wsparcie dla mechanizmu typu DLDP -  Device Link Detection Protocol 

Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości 

progowych 

Minimalny zakres pracy od -5°C do 45°C 

Dożywotnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) 

zapewniający dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. 

Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. 

Dodatkowo przez pierwsze 3 lata wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 24x7   

Wszystkie przełączniki powinny pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. 

Wszystkie przełączniki i akcesoria (np. moduły SFP)  powinny pochodzić od jednego producenta  

Wszystkie przełączniki muszą być fabrycznie nowe 

 

Oznaczenie projektowe SWITCH/2 

Minimum 44 portów 10/100/1000 PoE+; (Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: pół I pełny; 1000BASE-T: tylko pełny 

(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at 

PoE+) 

Minimum 4 porty 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 

100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) 
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Min. 1 port dual presonality (RJ-45 lub USB micro-B); 

Min. 1 port USB 1.1; 

Min. 1 port RJ-45 dla zarządzania poza pasmem; 

Min. 2 gniazda na dodatkowe moduły (10GbE SPF+ lub 10GbE Base-T); 

Min. 1 gniazdo modułu stakującego 

Musi mieć możliwość przypisywania dowolnych nazw do portów 

Przepustowość:  minimum 176 Gb/s 

Wydajność: minimum 130 Mp/s 

Wysokość w szafie 19” – 1U,  

Tablica adresów MAC o wielkości minimum 16000 pozycji 

Opóżnienia: 

a. dla 1000Mb nie więcej niż 3,3 µs (FIFO 64-byte packets) 

b. Dla 10Gb nie wiecej niż 3,3 µs (FIFO 64-byte packets) 

Budżet mocy dla PoE minimum 740W 

Pamieć i procesor: min. 512MB SDRAM, 1GB flash, 620MHz 

Obsługa ramek Jumbo 

Możliwość łączenia urządzeń w stosy (minimum 4 urządzenia w stosie, urządzenia połączone w stos widziane jako 

jedno logiczne urządzenie)  

Rozmiar tablicy routingu: min. 2048wpisów dla Ipv4, min 256 wspisów dla Ipv6 

Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping 

Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, Rapid Per-VLAN 

Spanning Tree (RPVST+) 

Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 identyfikatorów sieci VLAN i  min 256 sieci VLAN 

jednocześnie 

Zarządzanie jakością (QoS):  

a. Musi obsługiwać Flow Control; 

b. Musi obsługiwać Class of Service (CoS) 

c. Musi umożliwiać ustalenie priorytetów w oparciu o numery portów TCP/UDP 

Funkcja STP Root Guard  

Funkcja STP BPDU port  

Wsparcie dla funcji DHCP server, DHCP Relay, DHCP client  

Obsługa list ACL  
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Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie 

Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia 

LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED 

Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC 

TACACS+ i RADIUS Network Login 

RADIUS Accounting 

Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP 

Obsługa RMON, XRMON, sFLOW 

Obsługa Uni Directional Link Detection 

Możliwość ograniczania ruchu poprzez ustawienia maksymalnych wartości dla danego portu a także gwarantowanych 

wartości minimalnych dla portu oraz kolejki 

Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS 

Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH, http i https 

Syslog 

SNTP 

Wsparcie dla SDN  

Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku 

Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość wgrywania i zgrywania 

pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej 

Minimalny zakres pracy od 0°C do 55°C 

Dożywotnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) 

zapewniający dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. 

Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz 

 wsparcia technicznego. Dodatkowo przez pierwsze 3 lata wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w 

trybie 24x7   

Wszystkie przełączniki powinny pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. 

Wszystkie przełączniki i akcesoria (np. moduły SFP)  powinny pochodzić od jednego producenta  

 

Oznaczenie projektowe SWITCH/3 

Minimum 44 portów 10/100/1000; (Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: pół I pełny; 1000BASE-T: tylko pełny (IEEE 

802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T)) 
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Minimum 4 porty 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 

100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) 

Min. 1 port dual presonality (RJ-45 lub USB micro-B); 

Min. 1 port USB 1.1; 

Min. 1 port RJ-45 dla zarządzania poza pasmem; 

Min. 2 gniazda na dodatkowe moduły (10GbE SPF+ lub 10GbE Base-T); 

Min. 1 gniazdo modułu stakującego 

Musi mieć możliwość przypisywania dowolnych nazw do portów 

Przepustowość:  minimum 176 Gb/s 

Wydajność: minimum 130 Mp/s 

Wysokość w szafie 19” – 1U,  

Tablica adresów MAC o wielkości minimum 16000 pozycji 

Opóżnienia: 

a. dla 1000Mb nie więcej niż 3,3 µs (FIFO 64-byte packets) 

b. Dla 10Gb nie wiecej niż 3,3 µs (FIFO 64-byte packets) 

Pamieć i procesor: min. 512MB SDRAM, 1GB flash, 620MHz 

Obsługa ramek Jumbo 

Możliwość łączenia urządzeń w stosy (minimum 4 urządzenia w stosie, urządzenia połączone w stos widziane jako 

jedno logiczne urządzenie) 

Rozmiar tablicy routingu: min. 2048wpisów dla Ipv4, min 256 wspisów dla Ipv6 

Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping 

Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, Rapid Per-VLAN 

Spanning Tree (RPVST+) 

Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 identyfikatorów sieci VLAN i  min 256 sieci VLAN 

jednocześnie 

Zarządzanie jakością (QoS): 

a. Musi obsługiwać Flow Control; 

b. Musi obsługiwać Class of Service (CoS) 

c. Musi umożliwiać ustalenie priorytetów w oparciu o numery portów TCP/UDP 

Funkcja STP Root Guard 

Funkcja STP BPDU port 

Wsparcie dla funcji DHCP server, DHCP Relay, DHCP client 

Obsługa list ACL 
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Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia 

Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie 

LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED 

Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC 

TACACS+ i RADIUS Network Login 

RADIUS Accounting 

Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP 

Obsługa RMON, XRMON, sFLOW 

Obsługa Uni Directional Link Detection 

Możliwość ograniczania ruchu poprzez ustawienia maksymalnych wartości dla danego portu a także gwarantowanych 

wartości minimalnych dla portu oraz kolejki 

Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS 

Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH, http i https 

Syslog 

SNTP 

Wsparcie dla SDN 

Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku 

Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość wgrywania i zgrywania 

pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej 

Minimalny zakres pracy od 0°C do 55°C 

Dożywotnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) 

zapewniający dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. 

Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. 

Dodatkowo przez pierwsze 3 lata wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 24x7   

Wszystkie przełączniki powinny pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. 

Wszystkie przełączniki i akcesoria (np. moduły SFP)  powinny pochodzić od jednego producenta 

Wszystkie przełączniki muszą być fabrycznie nowe. 

 

Oznaczenie projektowe SWITCH/4 

Minimum 20 portów 10/100/1000 PoE+; (Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: pół I pełny; 1000BASE-T: tylko pełny 

(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at 

PoE+)) 
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Minimum 4 porty 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 

100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) 

Min. 1 port dual presonality (RJ-45 lub USB micro-B); 

Min. 1 port USB 1.1; 

Min. 1 port RJ-45 dla zarządzania poza pasmem; 

Min. 2 gniazda na dodatkowe moduły (10GbE SPF+ lub 10GbE Base-T); 

Min. 1 gniazdo modułu stakującego 

Musi mieć możliwość przypisywania dowolnych nazw do portów 

Przepustowość:  minimum 128 Gb/s 

Wydajność: minimum 95 Mp/s 

Wysokość w szafie 19” – 1U,  

Tablica adresów MAC o wielkości minimum 16000 pozycji 

Opóżnienia:dla 1000Mb nie więcej niż 3,3 µs (FIFO 64-byte packets) 

Dla 10Gb nie wiecej niż 3,3 µs (FIFO 64-byte packets) 

Budżet mocy dla PoE minimum 370W 

Pamieć i procesor: min. 512MB SDRAM, 1GB flash, 620MHz 

Obsługa ramek Jumbo 

Możliwość łączenia urządzeń w stosy (minimum 4 urządzenia w stosie, urządzenia połączone w stos widziane jako 

jedno logiczne urządzenie) 

Rozmiar tablicy routingu: min. 2048wpisów dla Ipv4, min 256 wspisów dla Ipv6 

Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping 

Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, Rapid Per-VLAN 

Spanning Tree (RPVST+) 

Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 identyfikatorów sieci VLAN i  min 256 sieci VLAN 

jednocześnie 

Zarządzanie jakością (QoS): 

a. Musi obsługiwać Flow Control; 

b. Musi obsługiwać Class of Service (CoS) 

c. Musi umożliwiać ustalenie priorytetów w oparciu o numery portów TCP/UDP 

Funkcja STP Root Guard 

Funkcja STP BPDU port 

Wsparcie dla funcji DHCP server, DHCP Relay, DHCP client 

Obsługa list ACL 
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Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia 

Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie 

LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED 

Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC 

TACACS+ i RADIUS Network Login 

RADIUS Accounting 

Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP 

Obsługa RMON, XRMON, sFLOW 

Obsługa Uni Directional Link Detection 

Możliwość ograniczania ruchu poprzez ustawienia maksymalnych wartości dla danego portu a także gwarantowanych 

wartości minimalnych dla portu oraz kolejki 

Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS 

Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH, http i https 

Syslog 

SNTP 

Wsparcie dla SDN 

Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku 

Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość wgrywania i zgrywania 

pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej 

Minimalny zakres pracy od 0°C do 55°C 

Dożywotnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) 

zapewniający dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. 

Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. 

Dodatkowo przez pierwsze 3 lata wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 24x7   

Wszystkie przełączniki powinny pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. 

Wszystkie przełączniki i akcesoria (np. moduły SFP)  powinny pochodzić od jednego producenta 

 

Oznaczenie projektowe TOT/1 

Wymiary 

wysokość z podstawą 1870mm, wysokość bez podstawy: 

1830mm, szerokość 830mm, głębokość (bez podstawy)120mm, 

głębokość z podstawą 530mm 

Wymiary obszaru aktywnego wysokość min. 1210mm, szerokość min. 680mm 
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Obudowa modularna możliwość rozłożenia na 2 częśc 

Możliwość powieszenia górnej części z 

monitorem bokiem na ścianie 
Tak 

Wybór dowolnego koloru obudowy z palety RAL Tak 

Personalizowany wygląd 
 wycięcie laserowe w listwach bocznych wybranego LOGO lub 

napisu podświetlone wybranym kolorem LED 

Nadruk termo utwardzony wybranej grafiki od 

wewnętrznej strony dolnej maskownicy szklanej 
Tak 

Możliwość szybkiego przebrandowania obudowy 

przez zmianę jedynie metalowych listw bocznych 

oraz szklanej maskownicy przedniej, 

Tak 

Szyba hartowana zabezpieczająca wyświetlacz Tak 

Rewizja tylna zamykana na klucz  Tak 

Miejsce do zamontowania komputera Tak 

System kółek  stopek regulowany odpowiednim 

kluczem (w komplecie z totemem) dający 

możliwość wysunięcia kółek i przesuwania na 

nich totemu oraz po przekręceniu w drugą stronę 

postawienia totemu na stopkach 

Tak 

Zasilanie totemu oraz urządzeń peryferyjnych 

sterowane portem USB monitora LCD. 
Tak 

Nakładka dotykowa Infrared dual touch Tak 

Monitor 

Jasność monitora Min 350cd 

Rozdzielczość Min: full HD 

Podświetlenie Direct LED 

Typ matrycy: D-LED BLU 

Rozmiar plamki(mm): Min 0,21 (H) x 0,63 (V) 

Obszar aktywny(mm): Min 1 209,6 (H) x 680,4 (V) 

Czas reakcji(G-to-G):Min  6ms 

Display Colors – Min 16,7 M 

Gama kolorów:Min  72% 

Kontrast Min  5000:1 

Złącze LAN 

Wbudowane głośniki min. 10W+10W 

Wejścia sygnałowe: Min. Analogowe D-SUB, DVI-D, HDMI1, 

Component(CVBS Common), Stereo mini Jack 

Wyjścia sygnałowe: Min. Stereo mini Jack, RS232C(in/out) 

thru stereo jack 

Komputer 

Procesor o wydajności nie mnijeszej niż 3514 pkt. wg testu 

PassMark 

Dysk twardy:Min :60GB SSD mSATA 

Pamięć RAM: Min:4GB DDR3  

Złącza zewnętrzne: Min :2 x USB 2.0; 1 x USB 3.0, LAN 

10/100/1000 

Złącza graficzne: Min:  1 x HDMI + 2 x DP 

System operacyjny 
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Oznaczenie projektowe TP/1 

Typ wyświetlacza : TFT 

Rozmiar Ekranu Min:12.1" 

Rozdzielczości: Min:1280x800 

Jasność Min: 380 cd/m2 

Kontrast: Min: 1000 do 1 

Kąty widzenia:  Min: ±88° pozimy, ±88° pionowy 

Rodzaj dotyku: Pojemnościowy 

Pamięć: 
 Min: SDRAM  512 MB 

 Min: Flash  512 MB 

Porty: 

Min:Video: 1x Rj-45, 1x Hdmi 

Min:Sterowanie:Rj-45 

Min:USB: 2x USB 2.0 

Min:Audio out: 1 x stereo 

Temperatura/Wilgotność Min:6 to +50 °C / 10% do 90% 

Dodatkowe: 
Min:1 x sensor ruchu 

Min: 1 x sensor światła 

 

Oznaczenie projektowe TP/2 

Typ wyświetlacza : TFT 

Rozmiar Ekranu Min:7" 

Rozdzielczości: Min: 800x480 

Jasność Min: 400 cd/m2 

Kontrast: Min: 400 do 1 

Kąty widzenia:  Min: ±65° pozimy, +60°/-70° pionowy 

Rodzaj dotyku: Rezystancyjny 

Pamięć: 
 Min: SDRAM  512 MB 

 Min: Flash  512 MB 

Porty: 
Min: Video: 1x Rj-45,  

Min: Sterowanie:1xRj-45 

Temperatura/Wilgotność Min:6 to +50 °C / 10% do 90% 

Dodatkowe: 
Min: 1 x sensor ruchu 

Min: 1 x sensor światła 
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Oznaczenie projektowe TP/3 

Pamięć: 
Min:SDRAM  512 MB 

 Min:  Flash  512 MB 

Porty 

Min: Ethernet: 1 x Rj-45 

Min: Sterujące: 2 x RS-232 

Min:1 x wejście cyfrowe 

Min:1 x port Ir 

Min:2 x port Relay 

Min:1 x regulacia głośności 

Moc wejsciowa: 13 VDC, 1 A, 12 watts 

Temperatura/Wilgotność 
Min:1 do +50 °C/ 

Min:10% do 90% 

Wentylacja Konwekcyjna 

Wymiary 
Max: Panel:118 x 165 x 9 mm 

Max: Sterownik: 70x 125 x 56 mm 

Waga: Max: 0.6 kg 

 

Oznaczenie projektowe TP/4 

Układ procesorowy Dwurdzeniowy układ A5 

Pamięd masowa Min: 15 GB 

Obsługa sieci Wi-Fi i komórkowych 
Min: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) 

Min: Bluetooth 2.1 + EDR 

Wyświetlacz 

Min: Panoramiczny ekran dotykowy Multi-Touch o 

przekątnej 9,7 cala , z podświetleniem LED i 

błyszczącą powłoką, wykonany w technologii IPS 

Min: Rozdzielczość 1024 na 768 przy 132 pikselach na cal 

10 (ppi) 

Min: Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców 

Min: Jednoczesne wyświetlanie informacji w wielu 

językach i zestawach znaków 

Kamery, zdjęcia, nagrywanie video 

Min:  Kamera tylna: nagrywanie wideo HD (720p), do 30 

klatek na sekundę z dźwiękiem; aparat fotograficzny z 

5-krotnym zoomem cyfrowym 

Min: Kamera przednia: nagrywanie wideo VGA, do 30 

klatek na sekundę z dźwiękiem; aparat fotograficzny 

o rozdzielczości VGA 

Min: Sterowanie ekspozycją nagrao wideo i zdjęd poprzez 

stukanie w ekran 

Min: Automatyczne dodawanie geoznaczników do zdjęd i 

wideo przy wykorzystaniu sieci Wi-F 
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Zasilanie i bateria 

Min:  Wbudowana bateria litowo-polimerowa o 

pojemności 25 Wh (do wielokrotnego ładowania) 

Min: Do 10 godzin przeglądania Internetu przez Wi-Fi, 

oglądania wideo lub słuchania muzyki 

Min: Ładowanie przez zasilacz lub przez przewód USB 

podłączony do komputera 

Wejścia / wyjścia 

Min: 30-stykowe złącze dokujące 

Min: Gniazdo słuchawek stereo mini-jack 3,5 mm 

Min: Wbudowany głośnik 

Min: Mikrofon 

Czujniki 

Min: Przyspieszeniomierz 

Min: Czujnik oświetlenia zewnętrznego 

Min: Żyroskop 

Odtwarzanie dźwięku 

Min: Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 000 Hz 

Min: Obsługiwane formaty audio: HE-AAC (V1 i 

V2), AAC (od 8 do 320 Kb/s), MP3 (od 8 do 320 Kb/s), 

MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3 i 4, Audible Enhanced 

Audio, AAX i AAX+), Apple Lossless, AIFF i WAV 

Min: Użytkownik może skonfigurowad 

maksymalny poziom głośności 

Min: Dźwięk w formacie Dolby Digital 5.1 (passthrough) przez 

przejściówkę cyfrowego AV 

Telewizja i video 

Min: Obsługiwane formaty wideo: wideo H.264 do 1080p, 

30 klatek na sekundę, High Profile, poziom 4.1, z 

dźwiękiem AAC-LC do 160 kb/s, dźwięk 

stereofoniczny 48 kHz w formatach .m4v, .mp4 i 

.mov; wideo MPEG-4 do 2,5 Mb/s, 640 na 480 pikseli, 

30 klatek na sekundę, Simple Profile z dźwiękiem 

AAC-LC do 160 kb/s na kanał, 48 kHz, dźwięk 

stereofoniczny w formatach .m4v, .mp4 i .mov; 

Motion JPEG (M-JPEG) do 35 Mb/s, 1280x720 pikseli, 

30 klatek na sekundę, dźwięk w formacie ulaw, 

dźwięk stereo PCM w formacie .avi 

 

Oznaczenie projektowe TX/1 

Typ: Transmiter  ścienny po sieci strukturalnej 

Rozdzielczości: Max: 1920x1200, 2K, or 1081 

Typ sygnału: EDID , HDCP  ,DDC , RGB ,YCbCr 

Porty: 

Min: Video In: 1xHdmi, 1xRGBHV 

Min: Audio In: 1x 3,5 mm 

Min: Ethernet:1x Rj-45 

Min: Szeregowy: 1x Rs-233 

Złużycie energii: Max: 12.7 watts, 12 VDC 

Chłodzenie: Konwekcyjne 
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Wymiary: 
Max: Panel:68 x 35 x 8 mm 

Max: Urządzenie:74 x 96 x 50 mm 

Waga: Max: 0.5 kg 

 

Oznaczenie projektowe TX/2 

Typ: Transmiter z wbudowanym przełącznikiem po sieci strukturalnej 

Rozdzielczości: Min: 1920x1200, 2K,  1080p 

Typ sygnału: EDID , HDCP  ,DDC , RGB ,YCbCr 

Porty: 

Min: Video In: 2xHdmi, 1xRGBHV 

Min: Audio In: 1x stereo analogowy 

Min: Ethernet:1x Rj-45 

Min: Szeregowy: 1x Rs-232 

Min: USB: 1 x mini USB 

Złużycie energii: Max: 9.5 wat, 12 VDC 

Chłodzenie: Konwekcyjne 

Wymiary: Max: 28 x 225 x 155 mm 

Waga: Max: 0.9 kg 

EDID menager Tak 

 

Oznaczenie projektowe TX/3 

Ilość 2 

Jednoska miary sztuki 

Typ: Transmiter  ścienny po kablowaniu strukturalnym 

Rozdzielczości: Max: 1920x1200, 2K, or 1081 

Typ sygnału: EDID , HDCP  ,DDC , RGB ,YCbCr 

Porty: 
Min: Video In: 1xHdmi,  

Min: Ethernet:1x Rj-45 

Złużycie energii: Max: 12.7 watts, 12 VDC 

Chłodzenie: Konwekcyjne 

Wymiary: 
Max: Panel:68 x 35 x 8 mm 

Max: Urządzenie:74 x 45 x 50 mm 

Waga: Max: 0.4 kg 
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Oznaczenie projektowe TX/4 

Ilość 40 

Jednoska miary sztuk 

Typ: Transmiter po sieci strukturalnej 

Rozdzielczości: 
Min: 2560x1600 @ 60 Hz, 

4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz, 

Typ sygnału:  RGB ,YCbCr 

Porty: 

Min:Video In: 1xDVI-D, 1xDVI-D podglądowe 

Min: Ethernet:1x Rj-45 

Min:Szeregowy: 1x Rs-232 

Min: Audio in: 1 x 3,5 mm jack 

Złużycie energii: Max: 3.6 wat, 12 VDC 

Chłodzenie: Konwekcyjne 

Wymiary: Max: 28 x 111 x 79 mm 

Waga: Max: 0.5 kg 

Temperatura/Wilgotność Min:5 to +50 °C / 10% do 90% 

 

Oznaczenie projektowe  TX_FO/1 

Typ: Transmiter światłowodowy multimodowy 

Rozdzielczości: Min: 1920x1200, 2K,1080p 

Typ sygnału: EDID , HDCP, RGB ,YCbCr 

Porty: 

Min:Video In: 1xHdmi 

Min:Audio In: 1x 3,5 mm jack 

Min:Optyczne 2 x LC 

Min:Szeregowy: 1x Rs-232 

Złużycie energii: Max: 5.9 wat, 12 VDC 

Chłodzenie: Konwekcyjne 

Wymiary: Max: 28 x 111 x 155 mm 

Waga: Max: 0.5 kg 

EDID menager Tak 

Temperatura/Wilgotność 5 do +50 °C/ 10% do 90% 
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Embedowanie audio Tak 

Prezentowanie statusu Tak 

Alarm utraty połączenia Tak 

 

Oznaczenie projektowe RX_FO/1 

Typ: Odbiornik światłowodowy multimodowy 

Rozdzielczości: Min: 1920x1200, 2K,1080p 

Typ sygnału: EDID , HDCP, RGB ,YCbCr 

Porty: 

Min:Video In: 1xHdmi 

Min:Audio In: 1x 3,5 mm jack 

Min:Optyczne 2 x LC 

Min:Szeregowy: 1x Rs-232 

Złużycie energii: Max: 7.2 wat, 12 VDC 

Chłodzenie: Konwekcyjne 

Wymiary: Max: 28 x 225 x 155 mm 

Waga: Max: 0.8 kg 

Temperatura/Wilgotność 5 do +50 °C/ 10% do 90% 

Pamieć 30 presetów Tak 

Prezentowanie statusu Tak 

Alarm utraty połączenia Tak 

 

Oznaczenie projektowe VID/1 

 Terminal powinien zapewniać  przynajmniej rozdzielczość 1920x1080 i 60 fps i 

skanowanie progresywne. 
Tak 

Terminal powinien zapewniać obsługę rozdzielczości 1920x1080 i 60fps 

(połączenia wideokonferencyjne) 
Tak 

Terminal wideokonferencyjny nie powinien zużywać, w trakcie połączenia w 

jakości 720p60 więcej pasma niż 768 kbps. 
Tak 

Terminal powinien zapewnić możliwość obsługi dwóch monitorów. Tak 

Terminal powinien wspierać co najmniej następujące standardy audio oraz wideo: 

H.263, H.263+, H.264, H.264HP, G.711, G.722, G.722.1c, MPEG4-AAC-LC.  
Tak 

Terminal musi działać w oparciu o protokoły H.323 oraz SIP oraz wspierać 

protokoły H.239 i BFCP. 
Tak 
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Terminal musi zapewniać dźwięk w jakości high-definition w zakresie 90 Hz – 

22kHz. 
Tak 

System wideokonferencyjny musi zapewniać dźwięk typu ful duplex dla 

osiągnięcia naturalnego efektu rozmowy. 
Tak 

System wideokonferencyjny musi być wyposażony w dwa  mikrofony cyfrowe, 

dookólne. 
Tak 

System wideokonferencyjny musi wspierać NAT/firewall traversal (H.460/SIP). Tak 

System wideokonferencyjny powinien zapewniać możliwość podłączenia czterech  

źródeł video (cztery wejścia wideo z możliwością podpięcia sygnału cyfrowego i 

analogowego, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń). 

Tak 

System musi umożliwiać jednoczesną transmisję dwóch źródeł wideo (strumień 

główny i strumień prezentacji) 
Tak 

Pasmo do 6 Mbps przy połączeniach IP. Tak 

System powinien działać przy minimalnej szybkości łączka na poziomie 128kbps. Tak 

System wideokonferencyjny musi zapewniać możliwość wyłączenia SSH, HTTPS 

oraz Telnet. 
Tak 

Wsparcie dla Adaptive Motion Control (AMC) Tak 

System wideokonferencyjny musi zapewniać możliwość podłączenia monitora HD 

przy pomocy złącza HDMI.  
Tak 

System powinien być wyposażony w dwie kamery  Full HD (1080p60), PTZ, 

zoom optyczny minimum x 10. 
Tak 

Terminal musi zapewniać możliwość ustawienia co najmniej 9 różnych 

standardowych punktów położenia kamery. 
Tak 

Terminal powinien zapewniać możliwość wprowadzania dźwięku przez złącze 

Line-In 
Tak 

Terminal musi umożliwiać integrację z zewnętrznym systemem nagłośnienia 

poprzez złącze Line-Out 
Tak 

Terminal musi posiadać możliwość bycia kontrolowanym z poziomu: 

dołączonego do zestawu pilota, 

z poziomu przeglądarki internetowej. 

Tak 

Terminal musi zapewniać bezpieczeństwo połączenia dzięki szyfrowaniu 128b 

AES. 
Tak 

Terminal musi obsługiwać zarówno IPv4  Tak 

System wideokonferencyjny musi posiadać funkcję “nie przeszkadzać”. Tak 

System wideokonferencyjny musi posiadać funkcję wyciszania mikrofonu (z 

poziomu pilota i każdego z mikrofonów) 
Tak 

Terminal wideokonferencyjny musi posiadać system automatycznego tłumienia 

zakłóceń, kasowania echa i automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) 
Tak 

Terminal musi zapewniać możliwość planowania połączeń do wykonania. Tak 
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Terminal musi cechować się możliwością przeszukiwania katalogów z adresami 

przy pomocy pilota. 
Tak 

Urządzenie musi posiadać obudowę umożliwiająca instalację w szafie Rack bez 

konieczności wykorzystywania dodatkowych półek. Max. Wysokość urządzenia 

2U 

Tak 

 

Oznaczenie projektowe Bramka dostepu - wRX/1 

Ilość 12 

Jednoska miary sztuk 

Typ: Bramka dostępu bezprzewodowego 

Standardy transmisj: 

Min:IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), 

IEEE 802.3ab (1000BASE-T) 

Min:IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

Protokoły: Min:TCP/IP, SNMP, SNTP/NTP 

Standary bezpeczeństwa: 
Min:IEEE Standard 64/128 bit WEP, WPA PSK, WPA2 PSK, 

WPA Enterprise, WPA2 Enterprise 

Porty: 

Min:Video out: 1xHdmi,1x RGBHV 

Min:Ethernet:1x Rj-45 

Min:USB: 3x USB2.1 

Wspierane formaty: 

Min Video:MP4, MPG, MPEG, MPEG-2 TS, AVI, MOV, 

MKV, WMV 

Min: Audio:MP3, WAV, WMA, AAC 

Min: Obrazów:JPG, BMP, PNG, GIF 

Min:Dokumentów:Microsoft Word (.doc, .docx), PowerPoint 

(.ppt, .pptx), Excel (.xls, xlsx); PDF 

Wymiary: Max:30 x 169 x 90 mm  

Waga: Max:0.7kg 
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L.p. Symbol Rodzaj urządzenia 

1  Sala Wystawowa 

1.1  Zestawy głośnikowe 

1.1 

ZG MAIN 01-21 

 

Zestaw głośnikowy szerokopasmowy  

- konstrukcja pasywna,  

- możliwość połączenia 3 modułów w jedno grono, 

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 126 dB,  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 60Hz do 17,5 kHz (-10 dB),  

- kąt promieniowania 75° x 45°  (+/-5°),  

- możliwość podłączenia 3 modułów do jednego kanału wzmacniacza, 

- wymiary (wys. x szer. x gł.) nie większe niż 300 x 600 x 350 mm, 

- waga nie większa niż 15 kg.  

1.2 

AKC 01-14 

 

Komplet płytek montażowych 

- komplet płytek montażowych umożliwiających połączenie poszczególnych zestawów 

głośnikowych, 

- atest bezpieczeństwa. 

1.3 
AKC 15-21 

Komplet płytek montażowych 

- komplet płytek montażowych umożliwiających połączenie górnego zestawu głośnikowego  

do belki poprzecznej, umożliwiające podwieszenie zestawów głośnikowych, 

- atesty bezpieczeństwa. 

1.4 
AKC 22-28 

Belka poprzeczna 

- belka poprzeczna umożliwiająca podwieszenie grona zestawu głośnikowego 

- atesty bezpieczeństwa. 

1.5 
AKC 29-35 

Uchwyt z regulacją wysokości 

- uchwyt mocowany do belki poprzecznej z regulacją wysokości podwieszenia, 

- atesty bezpieczeństwa. 

1.6 

AKC 36-42 

Uchwyt typu clamp 

- uchwyt typu clamp z możliwością połączenia z uchwytem AKC36-42,  

- możliwość regulacji w poziomie w zakresie nie mniejszym niż: -25 do + 25°, 

- możliwość podwieszenia do belki stalowej o średnicy 50mm, 

- atesty bezpieczeństwa. 

1.7 

AKC 43-49 

Belka stalowa 

- belka stalowa  o średnicy 50mm, 

- szerokość 60cm, 

- możliwość zamocowania linek stalowych o średnicy 5mm, 

- atesty bezpieczeństwa. 

1.8 
AKC 50-63 

Linki stalowe umożliwiające podwieszenie gron do kontrukcji kratownicy Sali Wystawowej 

- linki stalowe z oczkami i szeklami, 

- grubość linki nie mniej niż 5mm, 

- atesty bezpieczeństwa. 

1.9 
ZG B 01-28 

 

Zestaw głośnikowy szerokopasmowy   

- konstrukcja pasywna,  

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 123dB,  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 70 Hz do 18 kHz (-10 dB),  

- kąt promieniowania stożkowo 100°  (+/-5°), 

- wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 360 mm x 250 mm x 230mm, 

- waga nie większa niż 8 kg. 

1.10 AKC 64-98 

Uchwyt montażowy do ZG B01-28 - kpl 

- uchwyt montażowy umożliwiający podwieszenie zestawów głośnikowych ZG B01-28 do 

sufitu pod balkonem, 

- atest bezpieczeństwa. 
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1.11 

AMP 01 – AMP 

04 

 

Czterokanałowy wzmacniacz mocy 

- czterokanałowy wzmacniacz mocy,  

- wbudowany procesor DSP realizujący następujące funkcje:  

- a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urządzeń głośnikowych,  

- b) minimum 10 filtrów parametrycznych lub filtrów typu „notch”,  

- c) wbudowany generator szumu różowego i sygnału sinusoidalnego,  

- d) funkcja testowania poprawności połączeń poprzez kontrolę impedancji przetwornika 

niskotonowego i wysokotonowego,  

- e) wbudowana matryca umożliwiająca krosowanie sygnału z dowolnego wejścia na 

dowolne wyjście wzmacniacza,  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 35Hz – 20 kHz (+/- 1 dB),  

- moc wyjściowa nie mniejsza niż: 700W na kanał przy obciążeniu 4Ω, 350W na kanał przy 

obciążeniu 8 Ω,  

- wejścia i wyjścia cyfrowe w standardzie AES,  

- przetwarzanie A/C minimum 27 bit,  

- przetwarzanie C/A minimum 24 bit,  

- wyposażony w ekran wyświetlający informacje o nastawie parametrów oraz stanie pracy 

urządzenia,  

- montaż w szafie rack 19”, 

- wysokość: 2U. 

1.12 INT 01 

Interfejs do sterowania 

- interfejs do sterowania wzmacniaczami mocy nagłośnienia Sali  przy użyciu zewnętrznego 

komputera, 

- minimum 2 złącza RJ45 umożliwiające podłączenie interfesju do wzmacniaczy, 

- minimum 1 złącze RJ45 umożlwiające podłączenie interfejs do komputera lub routera. 

1.13 PC 01 

Komputer z oprogramowaniem do sterowania 

- komputer typu laptop umożliwiający sterowanie za pomocą dedykowanego 

oprogramowania, 

- minimalne dane jakie powinien spełniać komputer: 

- procesor nie gorszy niż 1,7GHz, 

- pamięć RAM nie mniejsza niż 8GHz, 

- pojemność dysku nie mniejsza niż 500GB, 

- przekątna ekranu niż 15,6”, 

- dostarczyć dedykowaną do laptopa torbę, mysz przewodową oraz oprogramowanie do 

zarządzania systemem wzmacniaczy, 

- oprogramowanie powinno umożliwiać: 

- regulację parametrów: opóźnienia sygnałów na wyjściu, parametryczną i półkową korekcję 

barwy za pomocą dedykowanych filtrów, ustawienia poziomu sygnału na wyjściu, 

wyłączenie i wyciszenie systemu lub dowolnych wzmacniaczy, 

- monitorowanie podstawowych parametrów: poziom sygnału, korekcja barwy, włączenie 

opóźnienia, wyciszenie systemu. 

1.14 

CD 01 

Odtwarzacz CD 

- odtwarzanie plików WAV, MP3, MP2, WMA, AAC z kart SD / SDHC lub pamięci USB, 

- odtwarzanie plików z dysku CD-R i CD-RW WAV, MP3, MP2, 

- odtwarzanie audio CD, 

- ciągłe, Pojedyncze, Losowe tryby odtwarzania programu, 

- powtarzanie odtwarzania (Single, All, Folder), 

- tekst CD,  

- wyświetlanie czasu, 

- wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu, 

- symetryczne wyjście analogowe (XLR), 

- niesymetryczne wyjście analogowe (RCA),  

- cyfrowe wyjścia SPDIF (koncentryczne i optyczne),  

- bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w zestawie, 

- wysokość 2U. 
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1.15 
ODB 01-04 

Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych 

- odbiornik mikrofonów bezprzewodowych,  

- możliwość zarzadzania odbiornikami z komputera poprzez sieć Ethernet,  

- minimum 200 częstotliwości UHF w pasmach  dopuszczonych do użytkowania na terenie 

Polski. 

- funkcja auto-skanowania umożliwiająca wyszukanie wolnych częstotliwości, 

- funkcja automatycznej blokady Auto-Lock zapobiega przypadkowej zmianie ustawień, 

- minimum 3-stopniowy odczyt stanu baterii nadajnika na wyświetlaczu odbiornika, 

- wyjście symetryczne XLR,  

- wyświetlacz LCD wyświetlający ustawienia i parametry sygnału (częstotliwość, poziom 

baterii, poziom sygnału radiowego),  

- automatyczne skanowanie pasma częstotliwości, 

- Auto-Lock zapobiega przypadkowej zmianie ustawień, 

- możliwość montażu w szafie rack 19”, 

- pasmo przenoszenia odbiornika nie gorsze niż: 40Hz 18kHz,  

- stosunek sygnał/ szum nie gorszy niż: >112 dBA. 

Wraz z systemem bezprzewodowym dostarczyć i zainstalować akcesoria montażowe do szafy 

typu rack.  

1.16 
NAD 01 - 04 

Nadajnik mikrofonów bezprzewodowych "handheld" 

- nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem typu” handheld” do odbiorników ODB 

01-04, 

- charakterystyka kierunkowości superkardioidalna, 

- przetwornik dynamiczny, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 80Hz  – 17kHz, 

- zakres dynamiki nie mniejszy niż 113dB, 

- możliwość blokady częstotliwości, 

- wyświetlacz LCD, 

- tłumienie sygnału pilota celem eliminacji zakłóceń radiowych przy wyłączonym 

nadajniku, 

- minimum 3- stopniowy odczyt stanu baterii na wyświetlaczu nadajnika oraz odbiornika, 

- w zestawie uchwyt do mikrofonu,  

- czas pracy nadajnika: powyżej 6 godzin, 

- waga nie większa niż: 500g.strony www.sennheiser.com.pl - oryginalne m 

1.17 
NAD 05 - 08 

Nadajnik mikrofonów bezprzewodowych "handheld" 

- nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem typu” handheld” do odbiorników ODB 

01-04, 

- charakterystyka kierunkowości przełączana: kardioidalna lub superkardioidalna, 

- przetwornik pojemnościowy, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 80Hz  – 17kHz, 

- praca na bateriach nie mniej niż 7 godzin, 

- możliwość blokady częstotliwości, 

- możliwość blokady częstotliwości, 

- wyświetlacz LCD, 

- tłumienie sygnału pilota celem eliminacji zakłóceń radiowych przy wyłączonym 

nadajniku, 

- minimum 3- stopniowy odczyt stanu baterii na wyświetlaczu nadajnika oraz odbiornika, 

- w zestawie uchwyt do mikrofonu,  

- stosunek sygnał/szum nie gorszy niż: 113dBA, 

- dynamika SPL nie mniejsza niż 140dB dla przetwornika o charakterystyce kardioidalnej 

oraz 150 o charakterystyce superkardioidalnej. 

- waga nie większa niż: 500g.ny 

1.18 
NAD 09 - 12 

Nadajnik mikrofonów bezprzewodowych "body pack" 

- nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem typu” body pack” do odbiorników 

ODB 01-04, 

- podświetlany wyświetlacz,  

- funkcja automatycznej blokady Auto-Lock zapobiega przypadkowej zmianie ustawień, 

- przycisk MUTE, 

- minimum 3-stopniowy odczyt stanu baterii, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 80Hz-17kHz,  

- stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż: 110dBA, 

- czas pracy nadajnika nie krótszy niż 7h. 
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1.19 
NAD 13-16 

Nadajnik "plug on” 

- nadajnik typu plug kompatybilny z odbiornikami bezprzewodowymi (ODB01-04), 

- zakończony złączem XLR-F,  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 80Hz-17kHz,  

- zasilanie Phantom 48V +/-2V,  

- stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż 115dBA,  

- waga nie większa niż: 250g. 

1.20 
MICM 01 – 04 

Mikrofon do "body pack" 

- mikrofon do nadajnika NAD 09-12, 

- charakterystyka kierunkowości kardioidalna, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 80Hz – 20kHz, 

- maksymalne natężenie dźwięku nie mniejsze niż: 140dB, 

- ekwiwalentny poziom szumu nie większy niż: 40dB (A),  

- waga nie większa niż 10g. 

1.21 
SPLT 01 

Splitter antenowy  

- Szerokopasmowy splitter antenowy,  

- Możliwość podłączenia minimum 4 odbiorników,  

- Zakres częstotliwości radiowych nie węższy niż: 550-870MHz, 

- Możliwość zamontowania w szafie teletechnicznej rack 19”. 

Wraz ze splitterem dostarczyć i zainstalować okablowanie umożliwiające podłączenie 

odbiorników do splittera. 

1.22 
ANT 01 

Para anten szerokopasmowych 

- Para anten szerokopasmowych, kierunkowych, 

- Zakres częstotliwości radiowych nie węższy niż: 550-870MHz,  

- Złącza BNC 

1.23 
RG 01-02 Kabel koncentryczny RG8 

- Przewód koncentryczny łączący splitter z antenami szerokopasmowymi. 

1.24 
AKC 92-93 Uchwyt montażowy 

- Stalowy uchwyt montażowy ścienny do zamocowania anten szerokopasmowych. 

1.25 
MIC 01-02 

Mikrofon typu gęsia szyja 

- Mikrofon typu gęsia szyja z podstawką, 

- Długość mikrofonu minimum 45cm, 

- W komplecie podstawka z programowanym wyłącznikiem, 

- Pasmo przenoszenia nie węższe niż: 80Hz-18kHz,  

- Stosunek sygnału do szumu nie większy niż: 65dB-A,  

- Złącze XLR M,  

- Zasilanie Phantom, 

- Waga: 1kg. 

1.26 
PRC 01 

Procesor DSP 

- cyfrowy procesor sygnałowy, 

- minimum 10 wejść analogowych, 

- minimum 4 wyjścia analogowe, 

- możliwość sterowania wybranymi funkcjami za pomocą dedykowanych sterowników 

naściennych. Połączenie z procesorem za pomocą CAT5,  

- możliwość programowania i sterowania z poziomu komputera typu laptop funkcjami: 

miksem, matrycą sygnałów audio, korekcją barwy z wykorzystaniem korektorów 

parametrycznych oraz graficznych, filtrów dolnoprzepustowych  

i górnoprzepustowych, filtrów półkowych, regulację opóźnienia na wejściu i wyjściu 

sygnału audio przynajmniej w zakresie od 0 do 1800mS, monitorowanie sygnału RMS 

i szczytowego,  

- dodatkowo procesor sygnałowy powinien posiadać generator szumu różowego, szumu 

białego i sygnału sinusoidalnego. 

1.27 RED 01 

Sterownik procesora DSP 

- sterownik do procesora montowany na ścianie 

- możliwość wyboru i regulacji poziomu sygnału z wybranych wyjść i matryc,  

- możliwość przywołania przynajmniej 30 zdarzeń, 

- połączenie z procesorem sygnałowym za pomocą kabla skrętki CAT5, 

- wyświetlacz OLED z możliwością regulacji jasności. 
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1.28 STKK 01 

Szafa teletechniczna  

- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800 o wysokości nie 

mniejszej niż 30U przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń z cokołem i 

przepustem szczotkowym,  

- dwie pary belek nośnych w rozstawie 19",  

- wyposażona w panel dystrybucji napięć.  

1.29 STM 01-04 

Statyw mikrofonowy 

- sceniczny statyw mikrofonowy, 

- zakres regulacji wysokości nie mniejszy niż: 900 -1600mm, 

- długość ramienia nie mniejsza niż 805mm, 

- materiał: stal, 

- kolor czarny, 

- waga nie większa niż 2,5kg. 

1.30 PP 01 
Panel przyłączeniowy 

- przyłącznica sygnałowa do montażu w szafie rack 19”,  

- wyposażona w złącza:  16 x NL4, 2x NL8. 

1.31 TP Main System 

Tablica przyłączeniowa 

Umieszczona na ścianie w pomieszczeniu obsługi technicznej (1.63), na parterze, wykonana z blachy 

malowanej na kolor czarny proszkowo, posiadająca trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, 

wyposażona w złącza:  

- 16x NL4.  

1.32 TP Main 1 

Tablica przyłączeniowa 

Umieszczona na podwieszanej kratownicy, wykonana z blachy malowanej na kolor czarny 

proszkowo, posiadająca trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, wyposażona w złącza: 

-3 x NL4. 

1.33 TP Main 2 

Tablica przyłączeniowa 

Umieszczona na podwieszanej kratownicy, wykonana z blachy malowanej na kolor czarny 

proszkowo, posiadająca trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, wyposażona w złącza: 

1 x NL4. 

1.34 TP Main 3 

Tablica przyłączeniowa 

Umieszczona na podwieszanej kratownicy, wykonana z blachy malowanej na kolor czarny 

proszkowo, posiadająca trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, wyposażona w złącza: 

3 x NL4. 

1.35 RG8 
Przewód koncetryczny typu RG8 

Przewód typu RG8, łączący splitter z antenami szerokopasmowymi. Zakończony złączami BNC.  
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1.36 PS 

Przewód sygnałowy 

Przewód sygnałowy mikrofonowy (2 żyły + ekran), łączący odbiorniki z procesorem sygnałowym 

(PRC 01)  oraz procesor sygnałowy ze wzmacniaczem oraz wzmacniaczami pomiędzy sobą. 

 

 

1.37 PG 

Przewód głośnikowy łączący wzmacniacze z panelem przyłączeniowym PP01, długość 2mb. 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC, 

- Długość: 2mb. 

1.38 PG 

Przewód głośnikowy łączący panel przyłączeniowy PP01 z tablicą przyłączeniową TP Main System, 

długość 8mb. 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC, 

- Długość: 8mb. 

1.39 PG 

Przewód głośnikowy łączący tablicę przyłączeniową TP Main 1 z zestawami głośnikowymi ZG 

MAIN 01-09, długość 16mb 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC, 

- Długość: 16mb. 

1.40 PG 

Przewód głośnikowy łączący tablicę przyłączeniową TP Main 2 z zestawami głośnikowymi ZG 

MAIN 10-12, długość 16mb 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC, 

- Długość: 16mb. 

1.41 PG 

Przewód głośnikowy łączący tablicę przyłączeniową TP Main 3 z zestawami głośnikowymi ZG 

MAIN 13-21, długość 16mb 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC, 

- Długość: 16mb. 

1.41 PG 

Przewód głośnikowy łączący elementy grona ZG MAIN 01-21, długość 1m 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC, 

- Długość: 1mb. 

 

L.p. Symbol Rodzaj urządzenia 

2.0  Sala Kongresowa - Zestawy głośnikowe 
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2.1 
ZG L01-06 

Zestaw głośnikowy szerokopasmowy  

- Konstrukcja pasywna, 

- nie mniej niż 2 przetworniki niskotonowe min 8”, 1 przetwornik wysokotonowy 

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 138dB, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 68Hz do 18 kHz (-10 dB), 

- kąt promieniowania horyzontalnego 75°(+/-5°), 

- regulacja kątów w zakresie nie mniejszym niż od 0° do 10° ze skokiem co 1°, 

- wymiary (wys. x szer. x gł.) nie większe niż 350 mm x 650 mm x 700 mm, 

- waga nie większa niż 35 kg 

2.2 AKC 94 

Rama montażowa dla grona L 

- dedykowana do zestawów głośnikowych ZG L01-06, ZG R01-06, ZG C01-02 rama umożliwiająca 

podwieszenie gron głośnikowych do wyciągarki elektrycznej, 

- wykonanie producenta z atestami (nie dopuszcza się wykonania warsztatowego). 

2.3 AKC 95 

Uchwyt typu clamp do grona L 

- uchwyt typu clamp z możliwością połączenia z uchwytem AKC36-42,  

- możliwość regulacji w poziomie w zakresie nie mniejszym niż: -25 do + 25°, 

- możliwość podwieszenia do belki stalowej o średnicy 50mm, 

- atesty bezpieczeństwa. 

2.4 AKC 96 

Łańcuch umożliwiający do wyciągarki łańcuchowej 

- stalowy łańcuch umożliwiający podwieszenie ramy montażowej do wyciągarki łańcuchowej,  

- atesty bezpieczeństwa. 

2.5 AKC 97 

Belka stalowa 

- belka stalowa  o średnicy 50mm, 

- szerokość 60cm, 

- możliwość zamocowania linek stalowych o średnicy 5mm, 

- atesty bezpieczeństwa. 

2.6 ZG R01-06 

Zestaw głośnikowy szerokopasmowy  

- Konstrukcja pasywna, 

- nie mniej niż 2 przetworniki niskotonowe min 8”, 1 przetwornik wysokotonowy 

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 138dB, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 68Hz do 18 kHz (-10 dB), 

- kąt promieniowania horyzontalnego 75°(+/-5°), 

- regulacja kątów w zakresie nie mniejszym niż od 0° do 10° ze skokiem co 1°, 

- wymiary (wys. x szer. x gł.) nie większe niż 350 mm x 650 mm x 700 mm, 

- waga nie większa niż 35 kg. 

2.7 AKC 98 

Rama montażowa dla grona podwieszenie R 

- dedykowana do zestawów głośnikowych ZG L01-06, ZG R01-06, ZG C01-02 rama umożliwiająca 

podwieszenie gron głośnikowych do wyciągarki elektrycznej, 

- wykonanie producenta z atestami (nie dopuszcza się wykonania warsztatowego). 

2.8 AKC 99 

Uchwyt typu clamp do grona R 

- uchwyt typu clamp z możliwością połączenia z uchwytem AKC36-42,  

- możliwość regulacji w poziomie w zakresie nie mniejszym niż: -25 do + 25°, 

- możliwość podwieszenia do belki stalowej o średnicy 50mm, 

- atesty bezpieczeństwa. 

2.9 AKC 100 

Łańcuch umożliwiający podwieszenie do wyciągarki łańcuchowej 

- stalowy łańcuch umożliwiający podwieszenie ramy montażowej do wyciągarki łańcuchowej,  

- atesty bezpieczeństwa. 

2.10 AKC 101 

Belka stalowa 

- belka stalowa  o średnicy 50mm, 

- szerokość 60cm, 

- możliwość zamocowania linek stalowych o średnicy 5mm, 

- atesty bezpieczeństwa. 
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2.11 ZG C01-02 

Zestaw głośnikowy szerokopasmowy  

- Konstrukcja pasywna, 

- nie mniej niż 2 przetworniki niskotonowe min 8”, 1 przetwornik wysokotonowy 

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 138dB, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 68Hz do 18 kHz (-10 dB), 

- kąt promieniowania horyzontalnego 75°(+/-5°), 

- regulacja kątów w zakresie nie mniejszym niż od 0° do 10° ze skokiem co 1°, 

- wymiary (wys. x szer. x gł.) nie większe niż 350 mm x 650 mm x 700 mm, 

- waga nie większa niż 35 kg. 

2.12 AKC 102 

Rama montażowa dla grona C 

- dedykowana do zestawów głośnikowych ZG L01-06, ZG R01-06, ZG C01-02 rama umożliwiająca 

podwieszenie gron głośnikowych do wyciągarki elektrycznej, 

- wykonanie producenta z atestami (nie dopuszcza się wykonania warsztatowego). 

2.13 AKC 103 

Uchwyt typu clamp do grona C 

- uchwyt typu clamp z możliwością połączenia z uchwytem AKC36-42,  

- możliwość regulacji w poziomie w zakresie nie mniejszym niż: -25 do + 25°, 

- możliwość podwieszenia do belki stalowej o średnicy 50mm, 

- atesty bezpieczeństwa. 

2.14 AKC 104 

Łańcuch umożliwiający podwieszenie do wyciągarki łańcuchowej 

- stalowy łańcuch umożliwiający podwieszenie ramy montażowej do wyciągarki łańcuchowej,  

- atesty bezpieczeństwa. 

2.15 AKC 105 

Belka stalowa 

- belka stalowa  o średnicy 50mm, 

- szerokość 60cm, 

- możliwość zamocowania linek stalowych o średnicy 5mm, 

- atesty bezpieczeństwa. 

2.16 SUB 01-06 

Zestaw głośnikowy niskotonowy 

- pasywny zestaw głośnikowy niskotonowy, 

- nie mniej niż 1 głośnik niskotonowy 18”, 

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 133 dB,  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 40 Hz do 100 Hz (-10 dB), 

- waga nie większa niż: 55kg,  

- wymiary nie większe niż (wysokość, szerokość, : 500 mm x 650 mm x 700 mm, 

- wyposażony w koła transportowe. 

2.17 ZG FF01-04 

Zestaw głośnikowy typu frontfill 

- pasywny zestaw głośnikowy typu frontfill,  

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 127dB,  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 68Hz-18kHz (-10 dB), 

- waga nie większa niż: 12kg,  

- wymiary nie większe niż (wysokość, szerokość, głębokość) : 200 mm x 500 mm x 300 

mm. 

2.18 MON 01-06 

Monitor sceniczny 

- pasywny monitor sceniczny, 

- konstrukcja dwudrożna, min 15” głośnik niskotonowy, 

- promieniowanie (poziom/pion) nie szersze niż: 85° (+/-5°),  

- maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy ni: 133dB,  

- waga nie większa niż: 25kg,  

- gniazdo na statyw głośnikowy, 

- metalowa siatka chroniąca przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.19 SKRZ 01 

Skrzynia transportowa na monitory sceniczne 

- wykonana ze sklejki o grubości nie mniejszej niż 6,5mm,  

- z metalowymi okuciami,  

- wyposażona w nie mniej niż 4 rączki umożliwiające przenoszenie, 

- 4 kółka ułatwiające transport, w tym 2 z hamulcami, 

- dostarczyć 3 skrzynie umożliwiające przetransportowanie po 2 monitory każda. 
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2.20 
AMP 05-08 

Wzmacniacz mocy 

- czterokanałowy wzmacniacz mocy,  

- wbudowany procesor DSP realizujący następujące funkcje:  

- a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urządzeń głośnikowych,  

- b) minimum 10 filtrów parametrycznych lub filtrów typu „notch”,  

- c) wbudowany generator szumu różowego i sygnału sinusoidalnego,  

- d) funkcja testowania poprawności połączeń poprzez kontrolę impedancji przetwornika 

niskotonowego i wysokotonowego,  

- e) wbudowana matryca umożliwiająca krosowanie sygnału z dowolnego wejścia na 

dowolne wyjście wzmacniacza,  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż od 35Hz – 20 kHz (+/- 1,5 dB),  

- moc wyjściowa nie mniejsza niż: 2500W na kanał przy obciążeniu 4Ω, 2000W na kanał 

przy obciążeniu 8 Ω,  

- wejścia i wyjścia cyfrowe w standardzie AES/EBU,  

- przetwarzanie A/C minimum: 27 bit,  

- przetwarzanie C/A minimum: 24 bit,  

-  wyposażony w ekran wyświetlający informacje o nastawie parametrów oraz stanie pracy 

urządzenia,  

- montaż w szafie rack 19”. 

2.21 INT 02 

Interfejs do sterowania wzmacniaczami mocy 

- interfejs do sterowania wzmacniaczami mocy nagłośnienia Sali  przy użyciu zewnętrznego 

komputera, 

- minimum 2 złącza RJ45 umożliwiające podłączenie interfesju do wzmacniaczy, 

- minimum 1 złącze RJ45 umożlwiające podłączenie interfejs do komputera lub routera. 

2.22 PC02 

Komputer z oprogramowaniem do sterowania wzmacniaczy 

- komputer typu laptop umożliwiający sterowanie za pomocą dedykowanego 

oprogramowania, 

- minimalne dane jakie powinien spełniać komputer: 

- procesor nie gorszy niż 1,7GHz, 

- pamięć RAM nie mniejsza niż 8GHz, 

- pojemność dysku nie mniejsza niż 500GB, 

- przekątna ekranu niż 15,6”, 

- dostarczyć dedykowaną do laptopa torbę, mysz przewodową oraz oprogramowanie do 

zarządzania systemem wzmacniaczy, 

- oprogramowanie powinno umożliwiać: 

- regulację parametrów: opóźnienia sygnałów na wyjściu, parametryczną i półkową korekcję 

barwy za pomocą dedykowanych filtrów, ustawienia poziomu sygnału na wyjściu, 

wyłączenie i wyciszenie systemu lub dowolnych wzmacniaczy, 

- monitorowanie podstawowych parametrów: poziom sygnału, korekcja barwy, włączenie 

opóźnienia, wyciszenie systemu. 

2.23 CD02 

Odtwarzacz CD 

- odtwarzanie plików WAV, MP3, MP2, WMA, AAC z kart SD / SDHC lub pamięci USB, 

- odtwarzanie plików z dysku CD-R i CD-RW WAV, MP3, MP2, 

- odtwarzanie audio CD, 

- ciągłe, Pojedyncze, Losowe tryby odtwarzania programu, 

- powtarzanie odtwarzania (Single, All, Folder), 

- tekst CD,  

- wyświetlanie czasu, 

- wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu, 

- symetryczne wyjście analogowe (XLR), 

- niesymetryczne wyjście analogowe (RCA),  

- cyfrowe wyjścia SPDIF (koncentryczne i optyczne),  

- bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w zestawie, 

- wysokość 2U. 

2.24 SEL 01 

Selektor sygnałów audio 

Selektor sygnałów audio umożliwiający przesłanie sygnału audio z procesorów DSP (PRC 02-03) 

lub Systemu cyfrowej konsolety fonicznej na wzmacniacz mocy (AMP 05). Obudowa selektora 

powinna być wykonana z blachy malowanej na kolor czarny proszkowy. Selektor powinien posiadać 

przyciski wraz z podświetleniem umożliwiającym podgląd sygnału wejściowego. Dodatkowo 

selektor powinien posiadać minimum 20-ledowy wskaźnik wysterowania dla każdego z kanałów.  

Montaż w szafie teletechnicznej, 

- wysokość : max 2U.  
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2.25 STR 01 

Stagerack cyfrowej konsolety fonicznej 

- minimum 48 kanałów wejściowych analogowych, 

- minimum 8 kanałów wyjściowych analogowych, 

- minimum 8 kanałów wyjściowych AES/EBU, 

- częstotliwość próbkowania minimum 48kHz,  

- wysokość do 12U,  

- waga: max 45kg. 

2.26 ENG 01 

Jednostka engine z procesorami  

Jednostka odpowiedzialne za przetwarzanie sygnału fonicznego, stanowiąca osobny moduł lub 

system zintegrowany ze stagerackiem lub sterownikiem cyfrowej konsolety fonicznej. 

- możliwość przetwarzania minimum 100 kanałów wejściowych, 

- obsługa minimum 48 szyn wyjściowych + LCR,  

- ilość slotów przeznaczonych dla wtyczek programowych: minimum 100, 

- architektura wtyczek programowych: 64 bit,  

- minimum 20 grup VCA,  

- pełna integracja z systemem rejestracji nagrań. Odtwarzanie i nagrywanie minimum 64 kanałów 

audio,  

- minimum 6-stopniowa korekcja barwy, kompresor, limiter, 3 sloty na wtyczki programowe dla 

kanału wyjściowego. 

2.27 KON 01 

Sterownik cyfrowej konsolety fonicznej  

- minimum 2 dotykowe ekrany o przekątnej 8”, 

- minimum 24 tłumiki, 

- minimum 8 wejść analogowych, w tym minimum 4 na złączach XLR, 

- minimum 8 wyjść analogowych, w tym minimum 4 na złączach XLR,  

- minimum dwie pary wejść AES/EBU, 

- minimum dwie pary wyjść AES/EBU, 

- waga nie większa niż: 65kg, 

- wyświetlacz minimum 28-segmentowy dla każdego z kanałów, 

- minimum dwa moduły po 32 . 

Sterownik cyfrowej konsolety fonicznej dostarczyć ze skrzynią transportową wykonaną ze sklejki 

min 6,5mm, posiadająca minimum 4 rączki ułatwiające transport, minimum 4 kółka w tym 2 z 

hamulcami, metalowe okucia.  

2.28 PRC 02-03 

Cyfrowy procesor DSP 

Procesor sygnałowy DSP przeznaczony do obsługi systemów bezprzewodowych i odtwarzaczy na 

wyposażeniu Sali Kongresowej. Powinien umożliwiać współpracę z Główną Matrycą Sterującą się 

w szafie teletechnicznej AV1. 

- 32-kanałowa cyfrowa matryca, 

- Zakres dynamiki nie mniej niż113dB,  

- Komunikacja poprzez porty: RSR232, USB i CAN BUS, 

- Minimum 48-bitowy processing sygnałowy, 

- Możliwość sterowania systemem poprzez RS232 i GPIO, 

Wraz z procesorem dostarczyć karty wejściowe i wyjściowe w konfiguracji: 

- minimum 8  wejść analogowych, 

- minimum 8 wyjść analogowych, 

- minimum 4 pary wejść AES, 

- minimum 4 pary wyjść AES, 

- minimum 2 karty DANTE. 
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2.29 STKK 02 

Szafa teletechniczna, wentylator 

- uniwersalna szafa teletechniczna metalowa o wymiarach 600x800 o wysokości nie 

mniejszej niż 30U przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń z cokołem i 

przepustem szczotkowym,  

- dwie pary belek nośnych w rozstawie 19",  

- wyposażona w panel dystrybucji napięć. 

2.30 SWT 01 

Switch ethernetowy 

- minimum 8 portów, 

- tryb pracy plug and play nie wymagający zaawansowanej konfiguracji  

2.31 
ODB 05-10 

Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych 

- odbiornik mikrofonów bezprzewodowych,  

- możliwość zarzadzania odbiornikami z komputera poprzez sieć Ethernet,  

- minimum 200 częstotliwości UHF w pasmach  dopuszczonych do użytkowania na terenie 

Polski. 

- funkcja auto-skanowania umożliwiająca wyszukanie wolnych częstotliwości, 

- funkcja automatycznej blokady Auto-Lock zapobiega przypadkowej zmianie ustawień, 

- minimum 3-stopniowy odczyt stanu baterii nadajnika na wyświetlaczu odbiornika, 

- wyjście symetryczne XLR,  

- wyświetlacz LCD wyświetlający ustawienia i parametry sygnału (częstotliwość, poziom 

baterii, poziom sygnału radiowego),  

- automatyczne skanowanie pasma częstotliwości, 

- Auto-Lock zapobiega przypadkowej zmianie ustawień, 

- możliwość montażu w szafie rack 19”, 

- pasmo przenoszenia odbiornika nie gorsze niż: 40Hz 18kHz,  

- stosunek sygnał/ szum nie gorszy niż: >112 dBA. 

Wraz z systemem bezprzewodowym dostarczyć i zainstalować akcesoria montażowe do szafy typu 

rack. 

2.32 NAD 17-22 

Nadajnik mikrofonów bezprzewodowych "handheld" 

- nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem typu” handheld” do odbiorników ODB 

01-04, 

- charakterystyka kierunkowości superkardioidalna, 

- przetwornik dynamiczny, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 80Hz  – 17kHz, 

- zakres dynamiki nie mniejszy niż 113dB, 

- możliwość blokady częstotliwości, 

- wyświetlacz LCD, 

- tłumienie sygnału pilota celem eliminacji zakłóceń radiowych przy wyłączonym 

nadajniku, 

- minimum 3- stopniowy odczyt stanu baterii na wyświetlaczu nadajnika oraz odbiornika, 

- w zestawie uchwyt do mikrofonu,  

- czas pracy nadajnika: powyżej 6 godzin, 

- waga nie większa niż: 500g.strony 

2.33 NAD 23-24 

Nadajnik mikrofonów bezprzewodowych bodypack 

- nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem typu” body pack” do odbiorników 

ODB 01-04, 

- podświetlany wyświetlacz,  

- funkcja automatycznej blokady Auto-Lock zapobiega przypadkowej zmianie ustawień, 

- przycisk MUTE, 

- minimum 3-stopniowy odczyt stanu baterii, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 80Hz-17kHz,  

- stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż: 110dBA, 

- czas pracy nadajnika nie krótszy niż 7h. 

2.34 SPLT 02-03 

Splitter antenowy 

- Szerokopasmowy splitter antenowy,  

- Możliwość podłączenia minimum 4 odbiorników,  

- Zakres częstotliwości radiowych nie węższy niż: 550-870MHz, 

- Możliwość zamontowania w szafie teletechnicznej rack 19”. 

Wraz ze splitterem dostarczyć i zainstalować okablowanie umożliwiające podłączenie 

odbiorników do splittera. 
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2.35 ANT 01 

Para anten szerokopasmowych 

- Para anten szerokopasmowych, kierunkowych, 

- Zakres częstotliwości radiowych nie węższy niż: 550-870MHz,  

- Złącza BNC. 

2.36 MIC 01 - 04 

Mikrofon pojemnościowy clips 

- mikrofon instrumentalny, przypinany pojemnościowy,  

- kardioidalna charakterystyka kierunkowości,  

- przetwornik pojemnościowy stale spolaryzowany,  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 40 Hz -20kHz (+/-3dB),  

- maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż 149 dB SPL,  

- stosunek sygnał/szum nie mniejszy niż 67 dB,  

- zakres dynamiki nie mniejszy niż 122 dB,  

- filtr dolnozaporowy 80 Hz, 12 dB/oktawę. 

2.37 MIC 05 - 06 

Mikrofon pojemnościowy  

- mikrofon pojemnościowy, 

- kardioidalna charakterystyka kierunkowości, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 30Hz – 20kHz, 

- maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż 137 dB SPL,  

- stosunek sygnał/szum nie mniejszy niż 70 dB,  

- zasilanie:  możliwość wyboru phantom 9-52V lub bateria. 

2.38 MIC 07 

Mikrofon do stopy 

- mikrofon dynamiczny,  

- typ mikrofonu: dynamiczny  

- kardioidalna charakterystyka kierunkowości, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 20 Hz – 17kHz,  

- czułość 1,8 mV/Pa,  

- dostarczony w zestawie z uchwytem mikrofonowym. 

2.39 MIC 08 

Mikrofon do stopy 

- mikrofon instrumentalny dynamiczny,  

- superkardioidalna charakterystyka kierunkowości,  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 20Hz -10kHz (+/-3dB),  

- czułość -64dBV/Pa (0,6 mV),  

- maksymalny SPL nie mniejszy niż 174 dB. 

2.40 MIC 09-12 

Mikrofon do tomów 

- mikrofon instrumentalny dynamiczny,  

- kardioidalna charakterystyka kierunkowości,  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 40Hz – 18kHz (+/-3dB),  

- czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1 kHz) 1,8 mV/Pa. 

2.41 MIC 13-18 

Mikrofon instrumentalny 

- mikrofon dynamiczny, 

- kardioidalna charakterystyka kierunkowości,  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 40 Hz - 15 kHz (+/-3dB),  

- czułość (przy 1 kHz) -56.0 dBV/Pa (1.6 mV),  

- obudowa wytrzymała mechanicznie. 

2.42 MIC 19-24 

Mikrofon wokalowy 

- mikrofon dynamiczny  

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 50 Hz - 15 kHz (+/-3dB),  

- kardioidalna charakterystyka kierunkowości,  

- czułość (przy 1 kHz) -54.5 dBV/Pa (1.85 mV),  

- wbudowany pop filtr,  

- metalowa obudowa wytrzymała mechanicznie. 

2.43 MIC 25-26 

Mikrofon instrumentalny 

- mikrofon dynamiczny instrumentalny, 

- charakterystyka superkardioidalna, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 50 Hz - 16 kHz,  

- czułość (przy 1 kHz) –51 dBV/Pa,  (2.8 mV), 

- metalowa obudowa wytrzymała mechanicznie. 
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2.44 MIC 27-28 

Mikrofon wokalowy 

- mikrofon dynamiczny wokalowy, 

- charakterystyka superkardioidalna, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 50 Hz - 16 kHz,  

- czułość (przy 1 kHz) –51 dBV/Pa,  (2.6mV), 

- Impedancja: 150 Ω, 

- metalowa obudowa wytrzymała mechanicznie. 

2.45 MIC 29-30 

Mikrofon pojemnościowy 

- mikrofon pojemnościowy typu paluszek, 

- charakterystyka kardioidalna, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 20 Hz - 20 kHz,  

- czułość (przy 1 kHz): -45,0 dBV/Pa, 

- poziom szumów własnych nie więcej niż: 20dB, 

- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego przy wyłączonym tłumiku: 136dB, 

- metalowa obudowa wytrzymała mechanicznie. 

2.46 MIC 31-32 

Mikrofon pojemnościowy 

- mikrofon pojemnościowy typu paluszek, 

- charakterystyka superkardioidalna, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 50Hz - 20 kHz,  

- czułość (przy 1 kHz):  3 mV/Pa, 

- poziom szumów własnych nie więcej niż: 25dB, 

- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 139dB, 

- metalowa obudowa wytrzymała mechanicznie. 

2.47 MIC 35 

Mikrofon dwuprzetwornikowy 

- mikrofon z przetwornikiem dynamicznym oraz pojemnościowym, 

- charakterystyka dla przetwornika dynamicznego: kardioidalna, 

- charakterystyka dla przetwornika pojemnościowego: kardioidalna, 

- maksymalny SPL dla przetwornika pojemnościowego nie mniej niż: 145dB (1 kHz at 1% 

T.H.D), 

- tłumik PAD -10dB dla przetwornika pojemnościowego, 

- pasmo przenoszenia dla przetwornika pojemnościowego nie gorsze niż: 25HZ-17kHz,  

- pasmo przenoszenia dla przetwornika dynamicznego nie gorsze niż: 30HZ-10kHz.  

2.48 
SKRZ 02 

Skrzynia transportowa z szufladami na mikrofony 

- wykonana ze sklejki o grubości nie mniejszej niż 6,5mm,  

- z metalowymi okuciami,  

- wyposażona w nie mniej niż 4 rączki umożliwiające przenoszenie, 

- minimum 4 szuflady. 

2.49 DBO 01-20 

DiBox 

- di-box aktywny, 

- nie mniej niż jedno niesymetryczne wejście TRS 1/4” i jedno niesymetryczne wejście 

XLR, 

- nie mniej niż jedno symetryczne wyjście XLR, 

- wyjście symetryzowane transformatorowo, 

- zniekształcenia THD nie większe niż 0,005%, 

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 30Hz – 20kHz, 

- przełącznik 0dB, -20dB, -40dB, 

- zasilanie: do wyboru phantom 48V lub bateria. 

2.50 STM 1 - 10 

Statyw mikrofonowy 

- sceniczny statyw mikrofonowy, 

- zakres regulacji wysokości nie mniejszy niż: 900 -1600mm, 

- długość ramienia nie mniejsza niż 805mm, 

- materiał: stal, 

- kolor czarny, 

- waga nie większa niż 2,5kg. 

2.51 STM 11 -12 

Statyw mikrofonowy 

- niski teleskopowy statyw mikrofonowy, 

- zakres regulacji ramienia nie mniejszy niż: 425 -725mm, 

- wysokość nie mniejsza niż 430mm, 

- żeliwna, okrągła podstawa z antywibracyjną wkładką gumową, 

- materiał: stal, 

- kolor czarny. 
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2.52 STM 13-16 

Statyw mikrofonowy 

- niski teleskopowy statyw mikrofonowy, 

- zakres regulacji ramienia nie mniejszy niż: 425 -725mm, 

- trójnóg, 

- materiał: stal, 

- kolor czarny. 

2.53 SKRZ 03 

Skrzynia transportowa na statywy mikrofonowe 

- wykonana ze sklejki o grubości nie mniejszej niż 6,5mm,  

- z metalowymi okuciami,  

- wyposażona w nie mniej niż 4 rączki umożliwiające przenoszenie, 

- osobne przegródki na mikrofony, 

- minimum 2 kółka. 

2.54 CM01-50 

Okablowanie mikrofonowe-10mb 

- przewód mikrofonowy miedziany, wielodrutowy 2x0,22 mm2,  

- zakończony złączami XLRM-XLRF, 

- długość: 10m. 

2.55 
CM51-60 

Okablowanie mikrofonowe-5mb 

- przewód mikrofonowy miedziany, wielodrutowy 2x0,22 mm2,  

- zakończony złączami XLRM-XLRF, 

- długość: 5m. 

2.56 CM61-65 

Okablowanie mikrofonowe-15mb 

- przewód mikrofonowy miedziany, wielodrutowy 2x0,22 mm2,  

- zakończony złączami XLRM-XLRF, 

- długość: 15m. 

2.57 CI01-10 

Przewód instrumentalny-8mb 

- przewód miedziany wielodrutowy o przekroju 0,22 mm2, 

- zakończony złączami TS ¼”,  

- długość: 8m. 

2.58 CL01-20 

Przewód głośnikowy-20mb 

- przewód głośnikowy do instalacji ruchomych 4x2,5 mm2, 

- zakończony złączami NL4. 

- Długość: 20mb. 

2.59 CAT01-10 

Przewód CAT5 

- przewód ethernetowy Cat. 5, 

- zakończony złączami RJ-45, 

- długość: 10mb. 

2.60 CM66-67 

Przewód wieloparowy 16par - 20mb 

- przewód mikrofonowy miedziany, wielodrutowy, 

- przekrój przewodnika: 0,22mm 

- zakończony złączami XLR F – napanelowymi zamocowanymi w puszce przyłączeniowej, 

oraz XLR M z tzw. warkoczem, 

- długość: 20mb. 

2.61 
SKRZ 04 

Skrzynia transportowa na okablowanie 

- wykonana ze sklejki o grubości nie mniejszej niż 6,5mm,  

- z metalowymi okuciami,  

- wyposażona w nie mniej niż 4 rączki umożliwiające przenoszenie, 

- min 3 osobne przegródki na różnego rodzaju kable, 

- minimum 4 kółka ułatwiające transport, w tym 2 z hamulcami. 

2.62 K01-08 

Przewód zasilający z rozgałęziaczem 

- przewód zasilający 3x1,5mm2,  

- długość 30mb, 

- zakończony wtyczką 230V 16A. 

2.63 PP 02 
Panel przyłączeniowy 

- przyłącznica sygnałowa do montażu w szafie rack 19”,  

- wyposażona w złącza: 8 x NL4, 2x NL8, 1x RJ45 

2.64 PP 03 
Panel przyłączeniowy 

- przyłącznica sygnałowa do montażu w szafie rack 19”,  

- wyposażona w złącza: 8 x XLR-F 
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2.65 PP 04 
Panel przyłączeniowy 

- przyłącznica sygnałowa do montażu w szafie rack 19”,  

- wyposażona w złącza: 8 x NL4, 2x NL8, 2x RJ45 

2.66 TP MAIN 01 

Tablica przyłączeniowa 

Tablica przyłączeniowa, umieszczona na ścianie w zapleczu sceny, wykonana z blachy malowanej 

na kolor czarny proszkowo, posiadająca trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, wyposażona w 

złącza:  

- 8x NL4, 

- 2x NL8,  

- 12x RJ45, 

- 8x BNC,  

- 8x XLR-F, 

- 8x XLR-M. 

2.67 
TP PS1 

Tablica przyłączeniowa 

Tablica typu foor box z uchylną klapą, mocowana na scenie,  wykonana z blachy malowanej na 

kolor czarny proszkowo, posiadająca trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, wyposażona w 

złącza:  

- 4 x NL4, 

- 4x RJ45, 

- 2x XLR-F, 

- 2x XLR-M. 

2.68 TP PS2 

Tablica przyłączeniowa 

Tablica typu foor box z uchylną klapą, mocowana na scenie,  wykonana z blachy malowanej na 

kolor czarny proszkowo, posiadająca trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, wyposażona w 

złącza:  

- 4 x NL4, 

- 4x RJ45, 

- 2x XLR-F, 

- 2x XLR-M. 

2.69 TP FOH 

Tablica przyłączeniowa 

Tablica typu foor box z uchylną klapą, mocowana na scenie,  wykonana z blachy malowanej na 

kolor czarny proszkowo, posiadająca trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, wyposażona w 

złącza:  

- 4 x BNC, 

- 4x RJ45, 

- 2x XLR-F, 

- 2x XLR-M. 

2.70 TP MAIN L 

Tablica przyłączeniowa 

Tablica przyłączeniowa, umieszczona na ścianie w pobliżu grona lewego, wykonana z blachy 

malowanej na kolor czarny proszkowo, posiadająca trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, 

wyposażona w złącza:  

- 4 x NL4, 

- 1 x NL8. 

2.71 TP MAIN R 

Tablica przyłączeniowa 

Tablica przyłączeniowa, umieszczona na ścianie w pobliżu grona prawego, wykonana z blachy 

malowanej na kolor czarny proszkowo, posiadająca trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, 

wyposażona w złącza:  

- 4 x NL4, 

- 1 x NL8. 
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2.72 P BEZP 
Panel przyłączeniowy 

- przyłącznica sygnałowa do montażu w szafie rack 19”,  

- wyposażona w złącza: 4x BNC, 8x NLR-M. 

2.73 RG8 Przewód typu RG8 ze splittera do anten szerokopasmowych 

2.74 
PS Przewód sygnałowy (2żyły + ekran)- połączenie odbiorników z procesorem sygnałowym, procesora 

ze wzmacniaczami, odtwarzacza z procesorem, długość 2mb. 

2.75 PG 

Przewód głośnikowy łączący wzmacniacze z panelem przyłączeniowym PP02, PP04długość 2mb. 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC,  

- Długość: 2mb. 

2.76 PG 

Przewód głośnikowy łączący panel przyłączeniowy PP01 z tablicą przyłączeniową TP Main 01, 

długość 8mb. 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC,  

- Długość: 8mb. 

2.77 
PG 

Przewód głośnikowy łączący tablicę przyłączeniową TP Main L i R z zestawami głośnikowymi 

grona głównego, długość 16mb. 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC, 

- Długość: 16mb. 

2.78 PG 

Przewód głośnikowy łączący panel przyłączeniowy TP Main 01 z zestawami głośnikowy typu FF, 

SUB, MON, długość 16mb 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC, 

- Długość: 16mb. 

2.79 PG 

Przewód głośnikowy łączący elementy grona ZG MAIN 01-21, długość 1m 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC, 

- Długość: 1mb. 

2.80 PG 

Przewód głośnikowy łączący elementy FF, MON, SUB, długość 8mb 

- Przekrój żyły: 4mm², 

- Ilość żył: 4, 

- Izolacja żyły: PVC, 

- Izolacja zewnętrzna: PVC, 

- Długość: 8mb. 

 


