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Mijne heren,

Naar aanleiding van de bespreking van 18 november 2002 en het telefonisch overleg van 24 november
2002 doen wij u hierbij onze aangepast offerte toekomen voor een camera observatie - en
registratiesysteem ten behoeve van bovengenoemd project.

Zoals besproken wordt uitgegaan van de toepassing van vier camera's waarbij de nadruk van de
observatie op de wachtruimte en de steiger komt te liggen. Tevens zal er een camera worden toegepast
voor observatie van de inrit van het parkeerterrein.
De nieuw te plaatsen centralc apparatuur zal in het pand van Dienst Openbare Werken worden
geplaatst en er dient dus een glasvczelverbinding tussen de locatie en dat pand te worden verzorgd.

Zoals door u aangegeven wordt de verlichting op het terrein nog aangepast, wij adviseren een minimaal
verlichtingsniveau van 10 Lux.
De benodigde mantelbuizen t.b.v. de kabelaanleg worden eveneens door u verzorgd.

Om een zo stabiel mogelijk beeld te verkrijgen en eenvoudige service verlening mogelijk te maken
worden de camera's op speciaal voor dit doel ontwikkelde kantelmasten geplaatst.

Zoals overeengekomen wordt multi -mode glasvezelkabel toegepast.
Voor de kabelafstanden van de camera's naar de overgangskast (glasvezel - coaxkabel) is uitgegaan
van maximaal 50 meter.
Zoals eerder aangegeven is hierbij ervan uitgegaan dat lege mantelbuizen door u worden verzorgd.
Kosten hiervoor zijn niet in deze aanbieding opgenomen.
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