
 

 

GYVENAMŲJŲ BENDRABUČIŲ ĮĖJIMO IR AUKŠTŲ DURŲ PRAĖJIMO 

KONTROLĖS SU TARNYBINIU SERVERIU IR VAIZDO STEBĖJIMO SU 

ĮRAŠYMO SISTEMA REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 

 

Gyvenamųjų bendrabučių įėjimo ir aukštų durų praėjimo kontrolės su tarnybiniu 

serveriu ir vaizdo stebėjimo su įrašymo sistema (toliau- praėjimo kontrolės) remonto darbų 

Panevėžio pataisos namuose adresu P.Puzino g. 12, Panevėžyje, techniniai reikalavimai: 

1. Praėjimo kontrolės remontą planuojama atlikti Panevėžio pataisos namų teritorijoje, 

adresu P.Puzino g. 12, Panevėžyje. Pastatų planai ir kita reikalinga informacija bus 

pateikta ir nurodyta pirkimo konkurso dalyviams. 

2. Įranga turi tinkamai dirbti Lietuvoje esančiomis klimatinėmis sąlygomis. Lauke 

montuojamos įrangos veikimo temperatūra svyruojanti nuo -25
o
C iki +40

o
C. 

Patalpose montuojamos įrangos veikimui specialūs reikalavimai nekeliami, tačiau 

turi dirbti be sutrikimų, kai oro temperatūra bus nuo -25
o
C iki +40

o
C. 

3. Įrangos darbui neturi turėti įtakos gamtos reiškiniai: lietus, sniegas, vėjas, žaibo 

iškrova, staigūs oro temperatūros svyravimai, drėgmė ir kiti gamtos reiškiniai, 

galintys turėti neigiamą poveikį įrangos darbui. 

4. Lauke naudojamos įrangos minimalus atsparumas drėgmei ne mažesnis, kaip IP65 

klasės pagal IEC arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

5. Įranga turi būti apsaugota nuo staigaus išsijungimo, atsiradus elektros srovės 

trikdžiams, ar jai nutrūkus. 

6. Įranga, nutrūkus elektros energijos tiekimui, privalo veikti ne trumpiau kaip 30 

minučių. 

7. Visų įrangos modulių maitinimas turi būti gamintojo pagamintas, taip kad tiktų 

Lietuvoje esančiai elektros srovei (įtampai) be jokių papildomų šakotuvų, kištukų ar 

kitokių papildomų keitiklių ar adapterių. 

8. Tarnybinis serveris 104 portų su 8 nutolusiais ryšio terminalais ir 9 durų valdymo 

komunikatoriais, (plečiamas iki 128 portų): 

8.1. Serverio skydas metalinis su nuimamu priekiniu dangčiu, kabinamas ant 

sienos, vidaus sąlygoms – 1vnt.;  

8.2. Maitinimo šaltinis 230V – 1vnt.; 

8.3. Akumuliatorius 12V, 7Ah – 1vnt; 

8.4. Terminalo atminties blokas 1000kB – 1vnt.; 

8.5. Terminalo valdymo procesorius iki 128 valdiklių – 1vnt.; 

8.6. Procesoriau dubliuojantis valdiklis suderintas su terminalo valdymo 

procesoriumi – 1vnt.; 

8.7. Keičiamų terminalų sujungimo modulis 20 vietų, su galimybe pajungti 128 

vidinius portus – 1vnt.; 

8.8. Analoginių terminalų plokštė 8 potų, viso 12 vnt; 

8.9. Sisteminių terminalų plokštė 8 portų, viso 1 vnt; 

8.10. Išorinių terminalų plokštė 4 portų, viso 4 vnt; 

8.11. Nutolusio ryšio sisteminiai terminalai - 8 vnt.: 

8.11.1 Centrinis sisteminis pokalbių ir valdymo terminalas su 24 įleidimo 

mygtukų panele, turintis galimybę vykdyti pokalbį nepakėlus ragelio, turintis 2 

eilutes po 20 simbolių LCD ekraną, turintis raidinę klaviatūrą abonentų paieškai 

pagal „vardą“ – 3vnt. 

8.11.2 Administracinis sisteminis pokalbių ir valdymo terminalas su 12 įleidimo 

mygtukų panele, turintis galimybę vykdyti pokalbį nepakėlus ragelio, turintis 1 



eilutės 20 simbolių LCD ekraną, turintis raidinę klaviatūrą abonentų paieškai 

pagal „vardą“ – 3vnt. 

8.11.3 Papildomas sisteminis pokalbių ir valdymo terminalas su 8 įleidimo 

mygtukų panele, turintis galimybę vykdyti pokalbį nepakėlus ragelio, turintis 1 

eilutės 20 simbolių LCD ekraną, - 2vnt. 

8.12. Durų valdymo komunikatorius 2 įėjimų/išėjimų, veikiantis „toniniame“ 

rėžime, 12V 1A, galimybė atidaryti-valdyti duris iš nutolusių ryšio 

sisteminių ir analoginių terminalų – 9vnt. 

9. Kabelių krosiravimo panelė su IDC plintais: montuojama ant sienos su laikiklis ir 

12vnt. IDC atkabinamų 2x10 porų plintų, komplekte su UTP 5cat krosiravimo 

kabeliais – 1 kompl.; 

10. Telefono aparatas, pakabinamas: kompaktiškas, montuojamas ant sienos prie įeigos 

kontrolės durų, parametrai - 140 x 215 x 70mm, turintis „toninį ir pulsinį“ rėžimus, 

automatinio perskambinimo funkciją – 18 vnt.; 

11. Įeigos kontrolės skaitytuvas su kontroleriu:  programuojamas rankiniu būdu ar per 

kompiuterį, galimybė įvesti 120 vartotojų, 1024 įvykių atmintis, programuojamos 

informacijos formatai: Wiegand 26-66bit, Magstripe (Clock and data), RS232, 

skaitymo atstumas iki 12cm., veikimo dažnis 125kHz,  maitinimo įtampa 12V, srovė 

45mA, apsaugos klasė IP65 arba aukštesnė, veikimo temperatūra nuo -25oC iki 

+40oC – 9 vnt.; 

12. Įeigos kontrolės kortelė: balta, plastikinė, ISO tipo, su galimybe spausdinti – 50 

vnt.; 

13. Elektromagnetas su tvirtinimo elementais, laikomoji jėga iki 300KG:   maitinimo 

įtampa 12-24V, srovė 250-500mA, magnetinės dalies išmatavimai 250x42x25 mm; 

plokštelės 180x38x11mm, su tvirtinimo elementais pritaikytais įvairioms durims – 9 

kompl.; 

14. Maitinimo šaltinis 12V 2A su akumuliatoriumi 7,5Ah, 12V:  komplektuojamas 

metaliniame korpuse su užrakinimo spynele, maitinimo šaltinis su akumuliatoriaus 

pakrovimo funkcija, išėjimo įtampa DC13.8V; akumuliatorius neaptarnaujamas 

7,5Ah, 12V – 9 kompl.; 

15. Įrašymo įrenginys IP 16kam. 4HDD, 3MP,5MP 200Mbps, 16PoE, su HDD 3x4TB 

SATA Surveillance diskais:                 

15.1. 16 kanalų IP vaizdo įrašymo įrenginys su 4x4TB , galima įrašo raiška: 

5Mp/3Mp/1080P/1.3M/720P/D1 , kadrų skaičius neribojamas, maksimalus 

duomenu srauto greitis iki 200Mbps, integruotas PoE switch'as - 16 PoE 

sąsajų, pentaplex, H.264, 4HDD, LAN, HDMI, eSATA, P2P, nemokama 

programa vaizdo stebėjimui per kompiuterį, mob. telefoną, planšetinį 

kompiuterį, palaikomos IP kameros: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, 

Dynacolor, Panasonic, Brickom, Vivotek, Honeywell, Sunell, CP PLUS, 

CNB, Tyco, Pelco, Surveon, Shany, PELCO, BOSH, SAMSUNG, SANYO, 

SONY ir kitoms, ONVIF2.4 – 1vnt.;  

15.2. Vidinis diskas Seagate Surveillance HDD matmenys - 3.5'' talpa - 4TB, 

SATA3 5900RPM, 64MB – 3 vnt.; 

15.3. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS600VA arba galingesnis 

užtikrinantis ne mažiau, kaip 30 minučių įrangos veikimą dingus elektrai – 1 

vnt.; 

16. IP 2MP vaizdo kamera kupolinė su objektyvu ir kronšteinu, auto 2,8-12:   1/3” 2MP 

Exmor CMOS; H.264 & MJPEG dvigubas srautas; Max 25/30fps@1080P; DWDR, 

diena/naktis(ICR), 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC; 2.8~12mm varifokalinis 

objektyvas; Max. IR LED nuotolis 20m; min IP66 – 14 vnt.; 



17. Monitorius, 23” 1920X1080, 250cd/m²,5ms, HDMI:     istrižainė 23", juodas 

korpusas, Full HD - PC plokščiaekranis (1920 x 1080 IPS LED Super-Slim Design 

Monitor (1920x1080, VGA, DVI, HDMI) – 3 vnt.;       

18.    Kompiuteris Core-i5, 4GB-RAM, 1TB-HDD, GT610, Win'7Pro:   

18.1. Procesorius -   Core i5 4460 BOX, 3.2GHz/6MB, BX80646I54460 – 

1vnt.;, 

18.2. Motininė plokštė - ASUS B85M-E/DASH / Intel B85 / 4 DIMM, Max. 32 

GB, DDR3 1600, Dual channel / Integrated Graphics Processor : HDMI/DVI-

D/RGB/DisplayPort ports / Expansion: 1x PCIe 3.0/2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 

(x4 mode), 1x PCIe 2.0 x1, 1xPCI / Storage: 4 x SATA 6.0 Gb/s, 2 x SATA 

3.0 Gb/s / Realtek Gigabit LAN / ALC887 8-Ch HD / 4 x USB 3.0 / 8 x USB 

2.0 / mATX – 1 vnt.; 

18.3. Optinis įrenginys - DRW-24F1MT/BLK/B/AS / 24x / SATA / Black – 1 

vnt.; 

18.4. Kietasis diskas - DT01ACA100 3.5" 1TB 7200rpm 32MB SATAIII – 1 

vnt.; 

18.5. Korpusas - GoldenField "Quebec 2",black/ 2xUSB 2.0/ Audio/ with PSU 

420W, Silent 120mm – 1vnt.; 

18.6. Vaizdo plokštė - ASUS GT610-1GD3-L /GeForce GT 610 / PCI-E 2.0 / 

1GB DDR3 / 64-bit /D-Sub / DVI /HDMI/ HDCP – 1 vnt.; 

18.7. Operacinė sistema - Microsoft FQC-08289 Windows 7 Professional SP1 

64-bit English 1pk OEM DVD – 1 vnt.; 

18.8. Klaviatūra, pelė - GIGABYTE USB Keyboard & Mouse set, model 

KM5300, layout US, black – 1 kompl.; 

19.    Kabeliai ir instaliacinės medžiagos (pagal poreikį gali būti ir kitų parametrų):   

19.1. Elektros maitinimo kabelis 3x1,0 ekranuotas – apie 100m.; 

19.2. Signalų valdymo kabelis 2x0,75 neekranuotas – apie 800m.; 

19.3. Ryšio perdavimo kabelis UTP 5 kat. 4x2x0,5 – apie 2300m.; 

19.4. Metalinis vamzdelis iki d15 su laikikliais, skirtas kabeliams apsaugoti nuo 

vandalizmo ir naudojamas prieinamose, kabelių nusileidimo vietose įrangos 

pajungimui – apie 50m.; 

19.5. PVC kanalas 15x25 ir 40x60 su dangčiu skirtas kabelių instaliavimui 

viršuje prie lubų ar kitose nepasiekiamose vietose – apie 50m.; 

19.6. Smulkios montavimo ir įrangos tvirtinimo medžiagos naudojamos tik 

kokybiškos ir skirtos konkretiems darbams atlikti pagal poreikį; 

20. Instaliavimas, programavimas ir apmokymas: atliekami tik įmonės darbuotojų, 

kurie turį pakankamos kompetencijos, turi būti paskirtas darbų vadovas turintis 

kvalifikacijos atestatą išduotą LR Aplinkos ministerijos išvardintiems darbams 

atlikti. Visi darbai turi būti perduoti Užsakovo atstovui. Užsakovo atstovai turi būti 

supažindinti su sumontuota įranga ir apmokyti ją valdyti. 

21. Įrangos ir paslaugų garantijos: visai sumontuotai įrangai turi būti suteikta ne 

trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, visiems atliktiems darbams ne trumpesnė 

kaip 60 mėnesių garantija. 

 

 

 

 

 

 


