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Příloha č. 1a 

Technická specifikace 

 

Požadavek Splnění požadavku 

(ANO/NE) 

Poznámka 

Rotační archivační systém (možnost dodání jednoho 

velkého či dvou menších systémů; dále také „RAS“) 

v prostoru cca 3635 × 1300 × 5500 mm (v × h × d). 

Rozměry jsou bez odkládacího stolu (viz níže). 

(výška a délka jsou uvedeny orientačně, uchazeč je 

povinen si je – ať už při prohlídce místa plnění či po 

uzavření smlouvy – přeměřit) 

ANO 2 páternostery 

Megamat RS,  

obě zařízení s 1 

manipulačním 

otvorem pro 

obsluhu 

Kapacita RAS min. 85 bm. ANO  

Celkové zatížení RAS (s ohledem na hmotnost 

agendy) min. 46,5 kg/1 bm. 

ANO  

Plný RAS s dokumenty (tj. 85 bm x 46,5 kg/1 bm) 

nesmí v půdorysné ploše překročit celkové 

maximální zatížení stropu 10 630 kg. 

ANO  

Velikost manipulačního otvoru odpovídající výšce 2 

polic se závěsnými složkami nad sebou a 80 – 

130 mm pod dnem první police nad stolem. 

ANO  

Plně výsuvné police. ANO  

Dno jednotlivých polic RAS musí být plné nebo 

mřížkované (za účelem zamezení propadávání 

agendy). 

ANO  

Odkládací stůl ve výšce 750 mm nad podlahou, o 

šířce 260 – 320 mm, a to po celé délce RAS. 

ANO  

Závěsná deska RAS o výšce max. 270 mm (šířka dle 

DIN 330). 

ANO  

Uzamykatelné dveře RAS chránící agendu proti 

prachu. 

ANO  

Možnost uložení agendy v závěsných plastových 

deskách a plastových deskách s kovovým závěsem. 

ANO  

RAS uzpůsobený na časté užívání (cca 45.000 

pojezdů ročně). 

ANO  

Osvětlení výběrového prostoru RAS. ANO  

Ovládání RAS prostřednictvím osvětlené 

alfanumerické klávesnice s možností volby police a 

s indikací chybových stavů umístěné v bočním 

panelu v ergonomické výšce. 

ANO  

Zabezpečení RAS fotobuňkou v manipulačním 

otvoru s pokrytím celého výběrového otvoru 

(za účelem zajištění bezpečnosti obsluhy, v případě 

přítomnosti osob v manipulačním prostoru okamžité 

zastavení RAS). 

ANO  

Nouzový vypínač. ANO  

Možnost manuálního ovládání v případě výpadku 

elektrického proudu. 

ANO  

Max. napájení: 3/N/PE 400 V, třífázový proud. ANO  

Automatické samonapínání řetězu motoru a hlavního 

řetězu. 

ANO  
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Příloha č. 1b 

Nákres místnosti dodávky zařízení 

 

 
 

 


