
Załącznik nr 1 

Specyfikacja  

elektronicznych systemów zainstalowanych w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 

podlegających stałej, cokwartalnej konserwacji. 

 

Budynek przy ul. Wały Jagiellońskie 2: 

 

1. Oddział Inwestycji i Remontów – SSWiN * 

 

-centrala alarmowa szt.1 

-klawiatura LCD szt.1 

-czujnik ruchu typu PIR szt.5 

-czujnik tłuczenia szkła szt.4szt. 

-sygnalizator zewnętrzny szt.1 

-sygnalizator wewnętrzny szt.1 

-akumulator 18Ah/12V szt.1 

 

2. Magazyn d-dów rzeczowych - SSWiN, SKD * 

 

-centrala alarmowa szt.1 

-klawiatura LCD z kontrolerem dostępu szt.1 

-akumulator 18AH/12V 

-czujnik ruchu typu podwójny PIR szt.3 

-sygnalizator zewnętrzny szt.1 

-sygnalizator wewnętrzny szt.1 

-zwora elektromagnetyczna szt.1 

 

3. Pokój nr 206-SSWiN, SKD, CCTV, SP* 

 

-centrala alarmowa szt.1 

-klawiatura LCD szt.2 

-akumulator 18AH/12V 

-czujnik ruchu z „antymaskingiem” typu PIR+mikrofala szt.4 

-czujnik tłuczenia szkła szt.2 

-czujnik sejsmiczny na szafę pancerną szt.3 

-czujnik sejsmiczny szt.6 

-ręczny bezprzewodowy przycisk napadowy szt.2 

-sygnalizator zewnętrzny szt.1 

-sygnalizator wewnętrzny szt1 

-kontroler dostępu szt.3 

-elektrozaczep szt.3 

-kamera video domofonu szt.1 

-monitor video domofonu z pamięcią szt.2 

-kamera zintegrowana z obiektywem z oświetlaczem w podczerwieni szt.1 

-rejestrator cyfrowy CVBS 4-wej.  

-monitor LCD 17”szt.1 

 

 

4. Wybrane strefy w budynku Sądu o ograniczonym dostępie –SKD* 

 

-manipulator szyfrowy z czytnikiem kart magnetycznych szt. 1 

-manipulator szyfrowy szt.2 

-elektrozaczep szt.3 

-zasilacz buforowy 12V/2A szt.3 

-akumulator 7Ah/12V szt.3 



-radiolinia do obsługi wejścia od parkingu + piloty radiowe kpl.1 

 

 

5. Areszt- SSWiN, CCTV* 

 

-centrala alarmowa szt.1 

-akumulator 7Ah/12V szt.1 

-klawiatura LCD szt.1 

-sygnalizator akustyczno-optyczny szt.1 

-przycisk sygnalizacji zagrożenia szt.6 

-rejestrator cyfrowy CVBS szt.1 

-rejestrator cyfrowy HD-TVI szt.1 

-monitor LCD 19” szt. 4 

-kamera CVBS szt.11 

 

6. Monitoring- CCTV* 

 

-monitor LCD szt.8 

-rejestrator HD-TVI szt.4 

-rejestrator IP szt.1 

-kamera szybkoobrotowa HD-TVI szt.5 

-klawiatura sterująca pracą kamer szybkoobrotowych szt.1 

-kamera stacjonarna (CVBS, HD-TVI, IP) szt.63 

-szafa RACK – separatory , dzielniki, wzmacniacze sygnału, itp. 

 

7. Oddział Finansowy- SSWiN* 

 

-centrala alarmowa szt.1 

-klawiatura LCD szt.1 

-sygnalizator zewnętrzny szt.1 

-sygnalizator wewnętrzny szt.1 

-akumulator 18Ah/12V szt.1 

-czujnik ruchu typu PIR szt.7 

-bezprzewodowy czujnik ruchu szt.2 

-odbiornik radiowy szt.1 

-pilot radiowy sygnalizacji napadu szt.2 

 

10. Prezes SO/Oddział Kadr-SSWiN* 

 

-centrala alarmowa szt.1 

-klawiatura LCD szt.2 

-sygnalizator wewnętrzny szt.1 

-akumulator 7Ah/12V 

-bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.4 

-bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi szt.3 

 

 

11 .Oddział Administracji / Gospodarczy –SSWiN* 

 

-centrala alarmowa szt.1 

-klawiatura LCD szt.1 

-sygnalizator wewnętrzny szt.1 

-akumulator 18Ah/12V szt.2 

-odbiornik radiowy MCR szt.1 

-ekspander 8-liniowy szt.2 



-ekspander kontroli dostępu szt.2 

-czytnik kart magnetycznych szt.2 

-bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.10 

 

 

Budynek przy ul. Nowy Rynek 10: 

 

SYSTEM TV UŻYTKOWEJ: 

 

1. Rejestrator cyfrowy SVR-1650NWH1000                                                – 3 szt. 

2. Kamera kopułowa SID-450P                                                                     – 26 szt. 

3. Kamera obrotowa DSC-300SE                                                                  – 8 szt. 

4. Krosownica wizyjna TEC/SM164A                                                          – 3 szt.  

5. Monitor LCD + klawiatura                                                                        – 6 kpl. 

6. Zasilacz buforowy ZBP-13,8V/3A                                                            – 2 szt. 

 

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU: 

 

1. Centrala alarmowa INTEGRA 128 /128LL/ - 1 szt. 

2. Ekspander 8 wejść – 18 szt. 

3. Czujka włamaniowa podczerwienie EV-100 – 93 szt. 

4. Manipulator LCD – 2 szt. 

5. Przycisk napadowy PASP-1 – 1 szt. 

6. Akumulator 12V/7,2Ah – 15 szt. 

7. Zasilacz 13,8 V/3A – 14 szt. 

 

 

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Z WIDEODOMOFONEM 

 

1. Kontroler BEWATOR SR34i/16 – 1 szt. 

2. Kontroler BEWATOR SR34i/4 – 1 szt. 

3. Przycisk otwarcia awaryjnego MM-105 – 16 szt.  

4. Czytnik kart zbliżeniowych z klawiatury BEWATOR BEW/BC43PROX – 5 szt. 

5. Czytnik kart zbliżeniowych PR 500 – 11 szt. 

6. Bramka detekcji metalu GARRENT PD-6500i – 1 szt. 

7. Kontaktron – 3 szt. 

8. Terminal drzwiowy DC-12 – 16 szt. 

9. Akumulator 7,2 Ah/12V – 4 szt. 

10. Zasilacz 13,8V/3A – 4 szt. 

11. Czytnik zewn./wewn. PR500-AB – 12 szt. 

12. Przycisk wyjścia ACA-001 – 16 szt. 

13. Przycisk awaryjnego wyjścia – 16 szt. 

14. Zwora elektromagnetyczna z monitoringiem 12V/24DC – 13 szt. 

 

* 

 

SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu 

 

SKD – system kontroli dostępu 

 

CCTV – system telewizji dozorowej 


