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DOSTAWA URZĄDZEŃ INTERKOMOWYCH 

 
Urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem 
interkomu przewodowego GreenGo, współpracującego z centralą interkomową Delec. 
 
 
1. Bodypack bezprzewodowy z zestawem nagłownym (słuchawka i mikrofon)  - 8 kpl. 
 
   
  1.1 Parametry techniczne: 

1.1.1   Transmisja sygnałów z wykorzystaniem technologii DECT, 
1.1.2   Nie mniej niż czterokanałowa komunikacja z pozostałymi urządzeniami systemu,  
1.1.3 Przyciski do bezpośredniego wyboru kanału,  
1.1.4   Przycisk bezpośredniej odpowiedzi na ostatnią rozmowę, 
1.1.5 Wielofunkcyjny, kolorowy wyświetlacz, 
1.1.6  Zasilanie z akumulatora, 
1.1.7 Waga urządzenia wraz z akumulatorem nie większa niż 400 g, 
1.1.8 Architektura rozproszona (bez jednostki centralnej) - wszystkie dane 

przechowywane są w pamięci urządzeń, 
1.1.9 Konfiguracja z poziomu komputera PC, 
1.1.10 Współpraca z systemem „party line” firmy GreenGo będącym w posiadaniu 

zamawiającego, tj. możliwość komunikacji i sygnalizacji pomiędzy urządzeniami 
systemu „party line” oraz urządzeniami bezprzewodowego  systemu 
interkomowego, 

1.1.11 Możliwość wczytania konfiguracji z innego bodypacka dostępnego w sieci, 
1.1.12 Możliwość zmiany funkcji (użytkownika) bodypacka bezpośrednio z menu 

urządzenia, 
1.1.13 Zasilanie akumulatorowe, 
1.1.14 W zestawie profesjonalny zestaw słuchawkowo-mikrofonowy na jedno ucho, 
1.1.15 Minimalne parametry parametrach zestawu słuchawkowo-mikrofonowego: 
 1.1.15.1 Pasmo przenoszenia mikrofonu nie gorsze niż 50 Hz – 13 kHz, 
 1.1.15.2 Pasmo przenoszenia słuchawki nie gorsze niż 30 Hz – 15 kHz, 
 1.1.15.3  Mikrofon na elastycznym wysięgniku, 
 1.1.15.4 Waga zestawu nie większa niż 250 g 

 
 

 
 
2. Urządzenie  nadawczo-odbiorcze bezprzewodowego systemu interkomowego - 2 szt. 
 

2.1 Parametry techniczne: 
2.1.1   Obsługa nie mniej niż 4 bodypack’ów bezprzewodowego systemu interkomowego, 
2.1.2 Wbudowana antena 
2.1.3  Zasilanie poprzez PoE 
2.1.4 Konfiguracja z poziomu komputera PC, 
2.1.5  Wymagana współpraca z systemem „party line” firmy GreenGo będącym w 

posiadaniu zamawiającego, tj. możliwość podłączenia anten do systemu przy 
pomocy istniejącej infrastruktury oraz urządzeń aktywnych sieci Ethernet 
obsługującej urządzenia systemu „party line”, 

2.1.6 Zakres częstotliwości RF nie mniejszy niż 1870 MHz – 1930 MHz, 
2.1.7 Moc nadawcza nie mniej niż 23 dBm 
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3. Ladowarka akumulatorów        - 2 szt. 
  
  3.1 Parametry techniczne: 

3.1.1    Ładowarka do bodypack’ów bezprzewodowego systemu interkomowego, 

3.1.2    Ładowarka obsługująca nie mniej niż 4 akumulatory jednocześnie, 

 
4. Zapasowe akumulatory        - 8 szt. 
  

4.1 Parametry techniczne: 
4.1.1    Zapasowe akumulatory do bodypack’ów bezprzewodowego systemu 

interkomowego, 

 
   

 
 
 
 
 

 
 

 
 


