Příloha k veřejné zakázce 91/2018: Nákup fotopastí s příslušenstvím

Technická specifikace 2

Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka obecného
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008178

1) Fotopast – 45 ks
Minimální parametry a specifikace:

•
•
•

Signer:

•

key:

•
•
•
•
•
•
•

barevné snímky za denního světla
černo-bílé snímky v noci
neviditelný noční dosvit 10-15 m (lidskému oku neviditelné IR spektrum 940nm LEDs)
rychlost odezvy maximálně 0,25 s
minimální kvalita snímků od 5 Mpx do 20 Mpx
poměr stran snímků 4:3 a 16:9
dávkové snímky po dobu od 1 s do 5 s
samostatné programování pro denní i noční režim (časová prodleva od 10 s do 24 h,
spoždění od 1 s do 60 min, číslování fotografií, délka videa, dávkové snímky pro den a noc,
apod.)
časové a datumové označení snímků při pořízení
režim sledování, časový režim
tři režimy fotopasti: snímek, video, video + snímek
nastavitelné video se zvukem na 10 / 20 / 30 sekund
minimální kapacita externí paměťové karty 32 GB
garance záběru s objektem uprostřed snímku (směrový pohybový senzor)
displej fotopasti s údaji: počet snímků a videí na paměťové kartě, volné místo na paměťové
kartě, volné místo a počet snímků v interní paměti fotopasti
napájení minimálně 8 ks (nouzově 4 ks) bateriemi typu AA s možností připojení externího
packu napájení
výdrž na jedno nabití (sadu baterií) minimálně 20.000 snímků
upínací popruh
český návod
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2) Fotopast – 24 ks
Minimální parametry a specifikace:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

barevné snímky za denního světla
barevné snímky v noci
noční dosvit 25-30 m
rychlost odezvy maximálně 0,25 s
minimální kvalita snímků od 5 Mpx do 20 Mpx
poměr stran snímků 4:3 a 16:9
dávkové snímky po dobu od 1 s do 5 s
samostatné programování pro denní i noční režim (časová prodleva od 10 s do 24 h,
zpoždění od 1 s do 60 min, číslování fotografií, délka videa, dávkové snímky pro den a noc,
apod.)
časové a datumové označení snímků při pořízení
režim sledování, časový režim
tři režimy fotopasti: snímek, video, video + snímek
nastavitelné video se zvukem na 10 / 20 / 30 sekund
minimální kapacita externí paměťové karty 32 GB
garance záběru s objektem uprostřed snímku (směrový pohybový senzor)
displej fotopasti s údaji: počet snímků a videí na paměťové kartě, volné místo na paměťové
kartě, volné místo a počet snímků v interní paměti fotopasti
napájení minimálně 8 ks (nouzově 4 ks) bateriemi typu AA s možností připojení externího
packu napájení
výdrž na jedno nabití (sadu baterií) minimálně 20.000 snímků
upínací popruh
český návod
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Kompatibilní příslušenství k bodu 1/ a 2/:
•

•

2 160 ks baterií:
384 ks baterií:
-

typ baterie: alkalická
velikost: tužková baterie AA
napětí: 1,5 V
garance 70 % kapacity baterie po dobu 4 let (použitelné do konce roku 2021)
minimální provozní teplota od -20 °C do +30 °C
nabíjecí baterie typ Ni-MH
velikost: tužková baterie AA
napětí 1.2 V
minimální kapacita 2000 mAh
garance 70 % kapacity baterie po dobu 5 let (použitelné do konce roku 2022)
zamezení, minimální samovolné vybíjení baterie
minimální počet nabití 1 500 x
minimální provozní teplota od -20 °C do +30 °C

•

138 ks paměťových karet:
- minimální kapacita 32 GB
- Class 10
- přenosová rychlost pro zápis a čtení minimálně 45MB/s
- minimální provozní teplota od -20 °C do +30 °C
- odolnost proti nárazu, vibracím a vodě
- ochranné pouzdro

•

nabíjecí stanice:
- automatické nabíjení až osmi akumulátorů různých velikostí (AA/AAA/malé
mono/velké mono/ 9V/ NiCd/NiHM/NiZn) najednou s ochranou proti přebití
- programy pro údržbu akumulátorů: testovací cyklus, nabíjení, vybíjení, kontrola
vadných článků, cyklické nabíjení, oživení akumulátorů
- řídící mikroprocesor pro jednotlivé programy
- LCD displej se zobrazením údajů pro jednotlivé šachty nabíjecí stanice jako aktuální napětí, proud, kapacita, čas
- identifikace špatně vloženého a vadného akumulátoru
- možnosti importu údajů do PC pro archivaci údajů z akumulátorů

