OBEC Veľké Raškovce
Špecifikácia
na rekonštrukciu obecného rozhlasu v obci
Veľké Raškovce
1. Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
1.1 Spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu podľa špecifikácií v bode 2.
1.1.1
1.1.2

Spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu v tlačenej a v digitálnej forme
stanovených podmienok vyjadrenia VSD a.s. (DWG, DGN, DOC, XLS, PDF)
Spracovanú projektovú dokumentáciu odsúhlasiť so správcom NN siete, VSD a.s.

podľa

1.2 Dodávka , montáž a oživenie zariadení podľa realizačnej projektovej
dokumentácie.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Dodávka a montáž zariadení podľa projektovej dokumentácií
Oživenie zariadení
Vykonanie revízií a skúšok

2. Technická špecifikácia predmetu Zmluvy :
2.1. Vybudovanie nových rozvodov a demontáž starých rozvodov
-

Nové rozvody budú umiestnené na podperných bodoch v majetku VSD a.s.
Na rozvody bude použitý dvojžilový samonosný kábel ( CYMYz )
Kábel bude zavesený pomocou objímok špecifikované podľa podmienok vyjadrenia VSD a.s.
Dodávku kábla v rámci exitujúceho rozsahu zabezpečí objednávateľ
Rozšírenie rozvodov – dodávka a montáž kábla v rozsahu 150m

2.2. Dodávka a montáž nových reproduktorov
- Dodávka a montáž 26 ks reproduktorov pre systém 100V
- Dodávka a montáž konzolov na montáž reproduktorov podľa podmienok vyjadrenia VSD a.s.

2.3. Dodávka a montáž rozhlasovej ústredne
- viaczónový zosilňovač pre 70/100V systém s možnosťou nízkoimpedančného zapojenia 4-16
ohm, výkon-650 W.
- vstupy: 3x MIC, 3x AUX.
- výstupy 1x AUX,100V, 4-16 ohm, 6x 100V.
- vstavaný MP3 prehrávač/rekordér s displejom, USB konektor, slot pre SD kartu, Bluetooth
pripojenie, FM tuner , gong.
- automatický spínač interný pre spustenie rozhlasovej ústredne
- automatický odpojovač rozhlasovej linky na bezpečne odpojenie vonkajších liniek od zosilňovača,
a tým chráni zosilňovač pred atmosférickým vplyvom blesku
- Ďalšie funkcie ústredne : priame hlásenie z počítača, opakované spustenie nahratých hlásení,
plánovanie hlásení na ľubovoľný dátum, odosielanie SMS správ, odosielanie mailov, prehrávanie
hudby, hlásenie aj bez el. energie - vlastný akumulátor,
- Napájanie 230VAC

2.4. Všeobecné požiadavky
Rozmiestnenie reproduktorov vykonať podľa prílohy č.2
Sparoval : Ing. Dionýz Kaszonyi
Prílohy:
1. Vyjadrenie VSD a.s.- podmienky na umiestnenie rozhlasu na podperné body VSD
2. Situácia rozvodov a umiestnenie reproduktorov
3. Výkaz-výmer
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