
Fișă tehnică nr. 1. 

Denumire produs: Videointerfon de exterior  

 

 

Nr. crt. Specificații tehnice impuse prin 
Caiet de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specficațiile tehnice 

impuse prin Caiet de sarcini 

Producător 
Model 

1. Post de apel video cu cititor de 

proximitate 
integrat, montare incastrata 
∙ Post de apel video din otel 

inoxidabil anti-vandal 
∙ Camera cu lentila Fisheye cu 

unghi de vizualizare 
de 1700 
∙ Montare aplicata 

∙ Aparatoare de ploaie inclusa 
∙ Montare in sisteme pentru vile 

∙ 2 taguri master (de adaugare si 
de stergere) si 5 

taguri de 
utilizatori incluse in pachet 
∙ Cititor de proximitate RFID EM 

(125Khz) 
∙ Inrolare maxim 320 de 

utilizatori 
∙ Led pentru vizualizare pe timp 
de noapte 

∙ Protectie la intemperii IP54 

  

2. Condiții de garanție (24 LUNI)   

 

 

 

Ofertant, 

................................................... 

(semnătură autorizată) 

L.S. 

 

 

 

 

 

 



Fișă tehnică nr. 2. 

Denumire produs: Videointerfon de interior 

 

 

Nr. crt. Specificații tehnice impuse prin 

Caiet de sarcini 

Corespondența propunerii 

tehnice cu specficațiile tehnice 
impuse prin Caiet de sarcini 

Producător 

Model 

1. Post de interior video pe 2 fire, cu 
ecran de 7” 
∙Interfata in limba romana 

∙Ecran cu diagonala de 7” 
∙ Intercomunicatie, comunicatie 

interioara 
∙ Monitorizare 
∙ Apelare unitate de garda 

∙ Posibilitate deschidere yala 
secundara (cu modul 

DT-RLC) 
∙ Functie control lumina (cu 
modul DT-RLC) 

∙ Butoane cu senzor de atingere 
∙ Tonuri de apel selectabile 

∙ Functie de redirectionare apel 
(cu modul DTIPG( 

V2)) 
∙ Functie de memorare poze si 
video (cu modul DTIPG( 

V2)) 

  

2. Condiții de garanție (24 LUNI)   

 

 

 

Ofertant, 

................................................... 

(semnătură autorizată) 

L.S. 

 

 

 

 

 

 



 

Fișă tehnică nr. 3. 

Denumire produs: Sursă de alimentare 

 

 

Nr. crt. Specificații tehnice impuse prin 
Caiet de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specficațiile tehnice 

impuse prin Caiet de sarcini 

Producător 
Model 

1. ∙Sursa de alimentare de 1.5A cu 
separator de alimentare, pentru 

sistemele de interfonie pe 2 fire 
2Easy 

∙Tensiune de iesire ajustabila 
∙Separator de alimentare 
Compatibil cu toate posturile int/ 

ext DT 
∙Protectie la scurtcircuit, 

supraincarcare si 
supratensiune 
∙Suporta intre 6~18 posturi de 

interior (depinde de 
model) 

 ∙Montaj pe șină 

  

2. Condiții de garanție (24 LUNI)   

 

 

 

Ofertant, 

................................................... 

(semnătură autorizată) 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fișă tehnică nr. 4. 

Denumire produs: Panou sursă 

 

 

Nr. crt. Specificații tehnice impuse prin 
Caiet de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specficațiile tehnice 

impuse prin Caiet de sarcini 

Producător 
Model 

1. ∙Panou ABS 

∙Usa (inchidere cu cheie tip 

triunghi) si contrapanou 

metalic. 

∙Grad protectie : IP 65 

∙Culoare gri 

∙Nu intretine arderea 

∙Garnitura din spuma 

poliuretanica 

∙Rezistenta UV 

  

2. Condiții de garanție (24 LUNI)   

 

 

 

Ofertant, 

................................................... 

(semnătură autorizată) 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fișă tehnică nr. 5. 

Denumire produs: Modul automatizare GSM porți 

 

Nr. crt. Specificații tehnice impuse prin 
Caiet de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specficațiile tehnice 

impuse prin Caiet de sarcini 

Producător 
Model 

1. Canal de transmisie: 

4G/3G/2G/GSM 

Banda de frecventa: 900/2100 

MHz @UMTS 900/1800 @ 

GSM/GPRS 

Intrari de contact: 4x NO/NC 

Sensibilitate de intrare ajustabila 

Iesiri releu: 2 

Control iesire: apel GSM 

Apel vocal GSM, transmitere 

SMS  

Transmitere SMS individual 

catre numerele de telefon 

utilizator cu mesaj predefinit 

Notificare defectiune: blocare 

fotocelule, deschidere fortata a 

carcasei barierei, blocarea 

bratului sau a portii 

Numere de telefon: 4x 

raportare, 1x redirectionare 

mesaje SMS primite 

Numar de utilizatori: max 1000 

Control admisibil cu ID-ul 

apelantului ascuns 

Identificare apelant 

Ceas intern incorporat 

Istoric: 1200 evenimente 

Programare: USB/SMS/IP 

Parola de securitate 

Design conector terminal: 

conectabil 

Carcasa: plastic 

Tensiune de alimentare: 12 - 30 

VAC/DC 

Consum: nominal 120 mA, max 

500 mA 

Temperatura de functionare: -

20°C - 70°C 

  

2. Condiții de garanție (24 LUNI)   

Ofertant, 

................................................... 

(semnătură autorizată) L.S. 


