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FIŞĂ TEHNICĂ Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: CENTRALA DE ALARMARE

Nr.
crt.

Specificaţii tehnice impuse
prin Caietul de sarcini

0
0

1
CENTRALĂ DE ALARMARE LA EFRACŢIE ŞI INCENDIU

1.

Parametrii tehnici şi funcţionali
• 4 sau 8 zone complet programabile
• 4 partitii independente cu control Stay/Away
• 1 zona antisabotaj
• 1 iesire de alarma – releu NC/NO de 1A
• 3 iesiri open-colector programabile de 150mA
• accepta maxim 8 tastaturi LED sau LCD
• accepta maxim 16 cititoare Proxi sau Eclipse
• fiecare element al sistemului (zona, tastatura, cititor, cheie digitala, cartela de proximitate, iesire
programabila) poate fi alocata la partitii dupa necesitati
• 3 moduri de armare (armare globala sau 2 moduri de armare partiala)
• in cadrul fiecarui mod de armare pot fi definite 4 stari (armare, dezarmare, armare cu ramanere
an obiectiv cu sau fara temporizare
• auto-armare dupa orar prestabilit pe fiecare partitie
• dezarmare temporara cu autoarmare dupa un timp prestabilit
• 24 coduri de utilizator (4-6 cifre)
• memoreaza ultimele 128 de evenimente
• memoria de evenimente poate fi citita de la tastatura LCD
• formate de comunicare 4+2, Cesa, Contact ID
• 8 numere de telefon
• port serial RS232
• soft pentru programare an mediu Windows (95,98,ME,2000,XP)

2.

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare
-conform caiet de sarcini.
Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
-conform caiet de sarcini.

3.

Corespondenţa propunerii tehnice cu
specificaţiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
2

Producător
3
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4.
5.

Condiţii de garanţie şi postgaranţie
- garanţia minimă acceptată, 2 ani.
Alte condiţii cu caracter tehnic
- se va anexa fişa tehnică a furnizorului, pentru a se verifica concordanţa cu parametrii tehnici
înscrişi în documentele de licitaţie.

Proiectant,
................................
PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

