Załącznik nr 1 do OPZ

LP.

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
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I Terminal przewoźny TETRA
Terminal przewoźny TETRA ma spełniać określone poniżej minimalne wymagania
techniczno - funkcjonalne:
•pasmo pracy TMO i DMO /funkcja Gateway aktywna min 380 - 400 MHz,
•szerokość kanału 25 kHz,
•moc wyjściowa min. 10 W,
•głośnik o mocy min. 2 W,
•wbudowany moduł GPS - uaktywniony,
•obsługa trybu pracy TMO i DMO uaktywniony,
•transmisja danych pakietowych,
•pełna klawiatura alfanumeryczna,
•ma mieć dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający
włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający szybki i
łatwy dostęp,) interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim,
•radiotelefon powinien posiadać najnowszą dostępną wersję firmware (oprogramowanie
wewnętrzne radiotelefonu)
•ma mieć tryb podziału zaprogramowanych grup rozmownych na minimum 16 folderów o
pojemności min. 16 grup każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do
dowolnej ilości folderów,
•ma mieć tryb programowego i ręcznego definiowania przynajmniej jednego folderu o
pojemności min. 16 grup TMO lub kanałów DMO, którego zawartość może być dynamicznie
1.
zmieniana przez użytkownika końcowego w zakresie grup/kanałów dostępnych w puli
radiotelefonu,
•ma mieć tryb programowego i ręcznego definiowania listy kontaktów radiowych o
telefonicznych o pojemności przynajmniej 256 pozycji.
•ma mieć kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości min. 300 x 200 pikseli, min. 65 000
kolorów, przekątna min. 1.8 cala,
•ma mieć interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim,
•możliwość pracy radiotelefonu w klasach bezpieczeństwa SC1, SC2, SC3 dla całego ruchu
radiowego z sygnalizacją i adresowaniem włącznie, akceptacja połączeń maskowanych i
niemaskowanych, możliwość uwierzytelniania radiotelefonu przez system i obustronne,
możliwość maskowania korespondencji kluczem statycznym, gdy możliwość maskowania
korespondencji kluczem dynamicznym jest niedostępna, możliwość pracy radiotelefonu
zarówno w zakresie maskowanym, jak i jawnym, przy ISSI z zakresu maskowanego i
zaimplementowanych kluczach maskujących SCK/DCK TEA1 oraz w zakresie jawnym, przy
ISSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy maskujących,
•klucze maskujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, a ich
odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami musi być niemożliwe,
•maskowanie korespondencji zgodne z SCK TEA1, z możliwością programowej rozbudowy
algorytmu szyfrowania do TEA2 oraz trybu przydziału klucza z SCK do DCK,
•odporność na uszkodzenia mechaniczne, upadki i wibracje zgodnie z normą MIL- STD-810
C/D/E/F/G.
Terminal przewoźny systemu TETRA ma być w ukompletowaniu z:
2. • mikrofonem ręcznym wraz z uchwytem montażowym
• zamontowaną zewnętrzną anteną GPS
1 przewoźny terminal TETRA zamontowany w szafie RACK z instalacją antenową i anteną
zamontowana na trapie na dachu zabudowy. Podłączony do aplikacji operatorskiej
umożliwiający min. prowadzenie przez nią korespondencji, zmianę kanałów i regulacje
głośności. Należy zapewnić rejestrację korespondencji na dostarczonym do pojazdu
rejestratorze korespondencji. Panel czołowy terminala z mikrofonem zamontowany przy
stanowisku operatorów.
Antena bazowa do wymaganego terminala TETRA musi spełniać następujące parametry:
• Antena zamontowana na dachu zabudowy, na trapie antenowym.
• Parametry techniczne minimalne:
• rodzaj: 1/4λ, dookólna
3. • zakres częstotliwości: 380-400MHz
• impedancja: 50 Ω
• polaryzacja: pionowa
• zysk energetyczny: 2.15dBi
• szerokość pasma: 85MHz
• maksymalna moc: 100W
• wyprowadzony kabel RG 58 o długości ok 5 mb
• złącze: FME żeński
• wysokość max: 1000mm
• ciężar max: 1 kg
• odporność na wiatr max: 160km/s
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1 przewoźny terminal TETRA zamontowany w przedziale A (kabinie kierowcy) z instalacją
antenową i anteną zamontowana na dachu pojazdu.
Antena samochodowa do wymaganego terminala TETRA musi spełniać następujące min.
4. parametry:
antena samochodowa o niskim profilu umieszczona na dachu pojazdu przystosowaną do
pracy w zakresie 380- 400 MHz podłączona do terminala radiowego TETRA
zamontowanego w przedziale A
Do w/w przewoźnych terminali radiowych TETRA należy dostarczyć zestaw (po 1 szt. na
pojazd) do programowania (kabel - interfejs do podłączenia radiotelefonu poprzez złącze
5.
mikrofonowe i (jeżeli występuje) poprzez złącze akcesoriów do komputera PC oraz
oprogramowanie programowania w wersji najnowszej obowiązującej na dzień dostawy).
II Terminal nasobny TETRA
Terminal nasobny TETRA ma spełniać określone poniżej minimalne wymagania techniczno funkcjonalne:
 Pasmo pracy TMO i DMO 380-430 MHz, szerokość kanału 25 kHz,
 minimalna klasa mocy 3L (1,8W), stopień ochrony min. IP67 (wg IEC60529),
 ma mieć wbudowany moduł GPS - uaktywniony,
 ma mieć wbudowany moduł Bluetooth uaktywniony,
 ma mieć wbudowany i uaktywniony moduł mandown,
 ma mieć wbudowaną i aktywną funkcje „samotny pracownik”,
 temperatura pracy min: -20 st. C do + 60 st. C,
 ma mieć pełną klawiaturę alfanumeryczną,
 ma umożliwiać wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych i statusów,
 ma mieć dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze (np.
pomarańczowy), umożliwiający włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w
sposób zapewniający szybki i łatwy dostęp,
 ma mieć możliwość realizacji połączeń telefonicznych w trybie fuli duplex z wybieraniem
tonowym DTMF,
 ma mieć tryb podziału zaprogramowanych grup rozmownych na minimum 16 folderów o
pojemności min. 16 grup każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do
dowolnej ilości folderów,
 ma mieć tryb programowego i ręcznego definiowania przynajmniej jednego folderu
 pojemności min. 16 grup TMO lub kanałów DMO, którego zawartość może być
1. dynamicznie zmieniana przez użytkownika końcowego w zakresie grup/kanałów dostępnych
w puli radiotelefonu,
 ma mieć tryb programowego i ręcznego definiowania listy kontaktów radiowych
 telefonicznych o pojemności przynajmniej 256 pozycji,
 ma mieć tryb kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości min. 160 x 128 pikseli, min. 65 000
kolorów, przekątna min. 1.8 cala,
 ma mieć interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim,
 radiotelefon musi posiadać najnowszą dostępną wersję firmware (oprogramowanie
wewnętrzne radiotelefonu) zgodną ze standardem ETSI-EN300 392-1/2/3, możliwość pracy
radiotelefonu w klasach bezpieczeństwa SC1, SC2, SC3 i SC3G dla całego ruchu radiowego z
sygnalizacją i adresowaniem włącznie, akceptacja połączeń maskowanych i
niemaskowanych, możliwość uwierzytelniania radiotelefonu przez system i obustronne,
możliwość maskowania korespondencji kluczem statycznym, gdy możliwość maskowania
korespondencji kluczem dynamicznym jest niedostępna, możliwość pracy radiotelefonu
zarówno w zakresie maskowanym, jak i jawnym, przy ISSI z zakresu maskowanego i
zaimplementowanych kluczach maskujących SCK/DCK TE Al oraz w zakresie jawnym, przy
ISSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy maskujących,
 klucze maskujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawnych, a ich
odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami musi być niemożliwe,
 maskowanie korespondencji zgodne z SCK TEA1, z możliwością programowej rozbudowy
algorytmu szyfrowania do TEA2 oraz trybu przydziału klucza z SCK do DCK,
 odporność na uszkodzenia mechaniczne, upadki i wibracje zgodnie z normą MIL- STD-810
C/D/E/F/G.
Dodatkowo do terminali nasobnych TETRA należy dostarczyć:
 Dwupasmowa antena UHF/GPS do radiotelefonu noszonego na pasmo min. 380-400 MHz,
która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny).
2.
 Dodatkowa bateria o pojemności min. 1800 mAh.
 Mikrofonogłośnik ze stopniem ochrony min. IP57. Klips do paska.
 Po 1 szt. na każdy terminal nasobny ładowarka 1-stanowiskowa.
Do w/w nasobnych terminali radiowych TETRA należy dostarczyć zestaw (po 1 szt. na
pojazd) do programowania (kabel - interfejs do podłączenia radiotelefonu poprzez złącze
3.
mikrofonowe i (jeżeli występuje) poprzez złącze akcesoriów do komputera PC oraz
oprogramowanie do programowania w wersji najnowszej obowiązującej na dzień dostawy).

