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Novērošanas mērķis

Kameru novietojums

Barošanas avots

Piekraste, trenažieru laukums, volejbola laukumi un soliņi

Pieslēgšanās esošajam tīklam ar  atsevišķu drošinātāju.

Kabeļu infrastruktūras izveidi un iekārtu pieslēgšanu elektrotīklam saskaņot ar teritorijas

apsaimniekotāju vai atbildīgo personu.

Piezīme: tranšejas izveidi līdz pludmalei, kā arī elektrosadales skapja izvietošanu

nodrošina pašvaldība.

Uz projektējamā staba 4m augstumā.

Signāla pārraide Signāla pārraide pa otisko kabeli uz stāvlaukuma sadali, no kuras, izmantojot bezvadu

signāla pārraides antenas 5GHz frekvencē tas tiek pārraidīts uz domes ēku.

Kabeļu infrastruktūra

Infrastruktūras izveide veicama saskaņoti ar tranšejas rakšanas darbiem, ko veic

pašvaldība. Tranšejā paralēli pašvaldības organizētai elektrolīnijas izveidei guldīt

optisko kabeli LT-UT-8F vai līdzīgu.

Komunikāciju skapja vieta

VISPĀRĒJĀ TEHNISKĀ INFORMĀCIJA 

Rakšanas līnija (orientējoši)

1 Optiskais kabelis LT-UT-8F

2 Pašvalībai nepieciešamās komunikācijas
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Gājēju
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Projektējamā

staba un

elektro sadales

skapja vieta

(orientējoši)

PIEZĪMES

- Kameru aizsardzības klase: ne zemāka par IP66;

- Kameru raksturlielumi (tips, izšķirtspēja, nakts redzamība, skata leņķis u.tml.) pielāgojami attiecīgā objekta specifikai;

- Uzstādīto iekārtu kopējais strāvas stiprums konkrētajā mezglā nepārsniedz 5A;

- Veicot iekārtu uzstādīšanu un kabeļu infrastruktūras izveidi, ievērot kabeļu aizsardzības un vizuālās estētikas normas.

Piezīmes

Prognozējamais tīkla kabeļa (ārdarbu) UTP_CAT_5 garums: <20.0m

Prognozējamais optiskā tīkla kabeļa (ārdarbu) LT-UT-8F garums: <300.0m

Prognozējamais elektrības kabeļa (ārdarbu, 3x1.00mm) garums: <5.0m

Kabeļi uz

stāvlaukuma sadali

PROVIZORISKAIS IEKĀRTU NOVIETOJUMS DABĀ. FOTOFIKSĀCIJA

* attēlam, kameru tipam un iekārtu novietojumam ir informatīva nozīme
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Grozāmā (PTZ) kamera

Rakšanas darbi

Rakšanas darbus un komunikāciju izveidi stāvlaukumā esošā sadales skapja nodrošina

Ķeguma novada dome vadoties pēc Būvvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.


