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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 1.1. Stadium i temat opracowania 
 
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku Laboratorium Innowacyjnych technologii 

Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych źródeł energii wraz z budynkiem stacji 
transformatorowej w Gdańsku przy ul. Sobieskiego dz. nr 235. 

 
 
 1.2. Zakres opracowania 
 
 Zakres opracowania obejmuje: 
 
- instalacje w stacji transformatorowej, 
- wewnętrzne linie kablowe SN i nn między budynkiem stacji a budynkiem laboratorium, 
- oświetlenie zewnętrzne terenu, 
- instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych w budynku laboratorium, 
- instalacje związane z zasilaniem potrzeb stanowisk laboratoryjnych. 
 
 
 1.3. Podstawa opracowania 
 
- umowa i uzgodnienia dokonane z zamawiającym, 
- wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe, 
- normy i przepisy, 
- katalogi producentów urządzeń, 
- warunki przyłączenia do wewnętrznej sieci energetycznej PG. 
 
 1.4. Projekty związane 
 
- Architektura, 
- Konstrukcja, 
- Instalacje sanitarne, 
 
 
2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 
 
2.1 Charakterystyka ogólna obiektu i układu zasilania 
 
Projektowany budynek laboratorium jest budynkiem niepodpiwniczonym jednokondygnacyjnym 

z dodatkową antresolą w części poza halą laboratorium.  
W celu zasilania budynku zaprojektowano dodatkowy budynek na potrzeby stacji 

transformatorowej. W budynku stacji będzie zainstalowana rozdzielnica SN 15kV z dwoma polami 
liniowymi na potrzeby wprowadzenia linii zasilających z dwóch stacji transformatorowych będących 
w użytkowaniu służb energetycznych Politechniki Gdańskiej. 

W budynku stacji zainstalowane zostaną dwa transformatory T1 i T2 o mocach 630kVA na 
potrzeby zasilania budynku oraz stanowisk badawczych. Transformatory zostaną zainstalowane w 
ramach etapu drugiego robót związanych z wyposażeniem laboratoryjnym budynku. 

Dodatkowo na potrzeby zasilania awaryjnego w budynku stacji zostaną zainstalowane 2 
agregaty prądotwórcze o mocy 100kVA każdy, ze wspólnymi zbiornikami paliwa 2x1500l, układem 
wentylacji i odprowadzania spalin. Z założenia przeznaczeniem jednego z agregatów jest 
zapewnienie rezerwowego zasilania budynku w przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej, 
natomiast drugi agregat służy do zasilania stanowiska badawczego W5. Ze względu na potrzebę 
równomiernej eksploatacji obu agregatów zaprojektowano układ zasilania umożliwiający zamianę 
przeznaczeń obu agregatów. Poza wymienionymi urządzeniami w budynku stacji znajdować się 
będzie jeszcze zasilacz UPS o mocy 40kVA i czasie podtrzymania 15min działający w trybie on-line 
oraz bateria akumulatorów na potrzeby laboratoryjne. 
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2.2 Etapowanie budowy instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych 
 
Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez inwestora, elementy i instalacje objęte niniejszym 

projektem będą realizowane w dwóch następujących etapach: etap 1 związany z instalacjami 
ogólnobudowlanymi oraz etap 2 związany z instalacjami badawczymi. 
 

Następujące urządzenia i instalacje elektryczne są przewidziane do realizacji w etapie 2: 
 

1. Przyłącze elektroenergetyczne SN - dwie linie kablowe 15kV z dwóch stacji PG 
2. Rozdzielnica SN w pomieszczeniu 0.16 
3. Rozdzielnica RGnn w pomieszczeniu 0.19 
4. Transformatory zasilające T1, T2 w pomieszczeniach 0.17 i 0.18 
5. Transformator badawczy w pomieszczeniu 0.12  
6. Agregaty prądotwórcze w pomieszczeniu 0.13 
7. Zbiorniki paliwa w pomieszczeniu 0.20 
8. Połączenia SN kablowe pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorami T1, T2 
9. Połączenia n/n kablowe pomiędzy rozdzielnicą RGnn a transformatorami T1, T2 
10. Połączenia kablowe nn w pionowych szachtach instalacyjnych 
11. Korytka instalacyjne w kanałach instalacyjnych na hali badawczej 
12. Połączenia n/n kablowe pomiędzy rozdzielnicą RGnn a agregatami prądotwórczymi 
13. Połączenia n/n kablowe pomiędzy rozdzielnicą RGnn a rozdzielnicą hamowni (RB-W1) 
14. Połączenia n/n kablowe pomiędzy rozdzielnicą RGnn a rozdzielnicą badawczą (RB-W2, RB-

W3, RB-W5) 
15. Baterie kompensacyjne, sterowniki kompensacyjne i aktywne filtry wyższych harmonicznych 
16. Baterie ogniw słonecznych na dachu, podkonstrukcja pod baterie oraz ich instalacja 

elektryczna 
17. Przyłącze telekomunikacyjne - kanalizacja z kablem z centrali telefonicznej PG   
18. Przyłącze teleinformatyczne - kabel światłowodowy z węzła głównego sieci PG 

 
Pozostałe urządzenia i instalacje są przewidziane do realizacji w etapie 1. Ponadto, przy 

realizacji tego etapu należy uwzględnić następujące wytyczne: 
 

19. Kable z rozdzielnicy odbiorów potrzeb własnych ogólnych budynku stacji transformatorowej 
(TWA.1) poprowadzić i przygotować do późniejszego podłączenia do rozdzielnicy RGnn w 
pomieszczeniu 0.19 

20. Kabel z rozdzielnicy ogólno-obiektowych budynku (RGA.1) poprowadzić i przygotować do 
późniejszego podłączenia do rozdzielnicy RGnn w pomieszczeniu 0.19 

21. Kable z zasilacza UPS w pomieszczeniu 0.14 rozdzielnicy odbiorów potrzeb własnych 
ogólnych poprowadzić i przygotować do późniejszego podłączenia do rozdzielnicy RGnn w 
pomieszczeniu 0.19 

22. Kable z zasilacza UPS w pomieszczeniu 0.14 rozdzielnicy odbiorów potrzeb własnych 
ogólnych ułożyć i przygotować do późniejszego podłączenia do rozdzielnicy RGnn w 
pomieszczeniu 0.19 

23. Kable z "Głównych p/poż. wyłączników prądu P1 zasilania podstawowego" ułożyć i 
przygotować do późniejszego podłączenia do rozdzielnicy RGnn w pomieszczeniu 0.19 

24. Kabel przekształtnikowy w trzech odcinkach (3+PE) 70mb, (3+3PE) 70mb i (3+3PE) 140mb 
ułożyć w wykopie wzdłuż zachodniej ściany budynku oraz w kanale kablowym i przygotować 
do późniejszego podłączenia w polu rozdzielnicy badawczej usytuowanym w pobliżu 
przepustu w ścianie zachodniej  

25. Zestawy gniazd ZG.9, ZG.10, ZG.11, ZG.12, ZG.13 należy przygotować do późniejszego 
montażu w rozdzielnicy badawczej. 

 
Przy układaniu powyżej wyszczególnionych linii kablowych należy uwzględnić zapasy o długości 

równych 6m. Zapasy linii kablowych będą potrzebne do późniejszego wprowadzenia i podłączenia w 
rozdzielnicach, które zostaną zainstalowane w drugim etapie robót budowlanych. 

Po wykonaniu robót kablowych należy wykonać następujące badania powykonawcze: 
1.) Badania ciągłości żył napięciem nie większym niż 24V. 
2.) Badania rezystancji izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych żył zwartych i uziemio-

nych, zmierzona (w stanie ustalonym) miernikiem rezystancji izolacji o napięciu 2,5 kV. 
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2.3 Przyłącze energetyczne S.N. 15kV 
 
Do budynku laboratorium energia będzie dostarczona poprzez projektowaną abonencką stację 

transformatorową. W celu zasilenia projektowanej stacji zostanie wybudowane zostaną dwie nowe 
linie kablowe S.N. z dwóch różnych, istniejących stacji transformatorowych będących na stanie i w 
eksploatacji służb energetycznych PG.  

 
2.4 Kable do celów badawczych 

 
Do budowy linii kablowych przeznaczonych do celów badawczych należy zastosować kable 

przekształtnikowe z izolacją polietylenową (PE), podwójnie ekranowany (folia metalizowana lub 
metalowa + ekran pleciony), napięcie pracy Uo/U 0,6/1kV, wytrzymałość stromości napięcia 
10kV/µs, przewody - linki giętkie klasy 5 wg PN-EN 60228 z wysokogatunkowej miedzi. W ramach 
linii kablowych do celów badawczych przewiduje się wykonanie: 

1. Odcinka kabla 4 żyłowego (3+PE) o przekroju żył 120mm2 długość 70 mb (kabel o ozn. KB-3) 

2.  Odcinka kabla 6 żyłowego (3+3PE) o przekroju żył 120mm2 długość 70 mb (kabel o ozn. KB-2) 

3.  Odcinka kabla 6 żyłowego (3+3PE) o przekroju żył 120mm2 długość 140 mb (kabel o ozn. KB-1) 

 

Rys. 1. Przekrój: 4-żyłowy kabel przekształtnikowy (3+PE) oraz 6-żyłowy kabel przekształtnikowy (3+3PE) 

Ułożenie w gruncie wzdłuż zachodniej ściany budynku na głębokości 70cm i kanale kablowym w 

hali z wykorzystaniem trzech przepustów wg rysunku E-01 oraz E-09. Odległość w gruncie od ściany 

w poziomie >20cm. Odległość pomiędzy kablami w poziomie 20cm.  

2.5 Wykonywanie prac kablowych 

Po uzyskaniu dopuszczenia do prac przez Służby Energetyczne Politechniki Gdańskiej należy 
wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejących sieci uzbrojenia terenu. Wykop wykonywać 
sprzętem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na istniejące uzbrojenie 
podziemne terenu w tym obszarze. Projektowane kable należy układać w rowie kablowym o 
głębokości 0,8m na podsypce piaskowej o grubości 0,1m, kable ułożyć na głębokości 0,7m w 
stosunku do rzędnych docelowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Kabel w ziemi należy zaopatrzyć w 
oznaczniki rozmieszczone, co 10m, przy wejściach i wyjściach do rur ochronnych, przy 
skrzyżowaniach, przy wprowadzeniu do wejść kanałów. Treść oznaczników należy uzgodnić z 
działem Służby Energetyczne Politechniki Gdańskiej. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innym 
uzbrojeniem układać w przepustach typu DVK lub A110 PS fi 232mm oraz 110mm na głębokości 1m 
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. Ułożone kable należy przykryć warstwą piasku o grubości 0,1m 
następnie warstwą gruntu rodzimego 0,15m oraz ułożyć folię kalandrową koloru niebieskiego. Całość 
rowu kablowego przysypać warstwami gruntu rodzimego z zagęszczeniem. Po zakończeniu prac 
należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

Całość robót kablowych wykonywać zgodnie z normą SEP-E-004.  
Wszystkie napotkane w ziemi urządzenia elektroenergetyczne, należy traktować, jako czynne i 

niebezpieczne, mogące grozić porażeniem prądem elektrycznym. 
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2.6 Rozdzielnica S.N., pomiar energii elektrycznej 
 
W budynku stacji transformatorowej zaprojektowano 7-mio polową, dwusekcyjną rozdzielnicę 

S.N. wyposażoną kolejno w dwa pola liniowe z ogranicznikami przepięć na potrzeby wprowadzenia 
kabli zasilających rozdzielnicę, dwa pola pomiaru napięcia i prądu dla wewnętrznych potrzeb 
Użytkownika, pole sprzęgłowe oraz dwa pola zasilania transformatorów. Rozdzielnica będzie 
ustawiona na przygotowanym kanale kablowym. 

Projektowana abonencka stacja transformatorowa zasilana będzie z wewnętrznej sieci 
Politechniki Gdańskiej. W związku z tym w uzgodnieniu z przedstawicielami Inwestora ustalono, że 
nie ma potrzeby instalowania układu pomiarowego energii elektrycznej. Zaprojektowano jednak pola 
pomiaru napięcia i prądu w każdej sekcji zasilania. Mogą one w przyszłości służyć do celów 
badawczych lub do zainstalowania wewnętrznych układów pomiarowych pośrednich. W związku z 
tym należy zastosować przekładniki z legalizacją Głównego Urzędu Miar oraz klasą dokładności 0,2. 

Kable S.N. zarówno zasilające rozdzielnicę jak i odpływające do transformatorów będą układane 
w kanałach kablowych i przepustach w posadce. 

 
2.7 Rozdzielnica RG n.n. w stacji 
 
W budynku stacji transformatorowej przewidziano montaż 10-cio polowej rozdzielnicy głównej 

niskiego napięcia ustawionej na cokole na posadce stacji. Rozdzielnica będzie się składać z dwóch 
sekcji zasilanych z oddzielnych transformatorów T1 i T2 oraz trzeciej rezerwowanej przez agregat 
prądotwórczy. Układ zasilania rozdzielnicy będzie nadzorowany przez układ automatyki 
samoczynnego załączania rezerwy. Ze względu na ilość sterowanych przez ten układ wyłączników 
oraz zastosowanie dwóch zamiennie stosowanych konfiguracji zarówno wykorzystania 
transformatorów jak i agregatów prądotwórczych układ nadzoru SZR będzie musiał zostać 
skonfigurowany jak i oprogramowany pod indywidualne zamówienie. Na rysunku E-04 podano 
możliwe konfiguracje ustawień wyłączników zasilających oraz diagramy działania układu SZR. 
Podano również blokady mechaniczne i elektryczne uniemożliwiające pracę równoległą 
transformatorów, agregatów jak i pracę agregatu na sieć zasilającą. 

Rozdzielnica musi być skonfigurowana tak, aby zarówno kable zasilające jak i odpływowe mogły 
zostać wprowadzone od góry. Kable niskiego napięcia będą prowadzone na drabinkach kablowych 
nad sufitem podwieszanym stacji. Przejście kabli n.n. miedzy budynkami stacji i laboratorium będzie 
sie odbywać w specjalnie skonstruowanym daszku nad wejściem do budynku. Do tego celu 
przewidziano 8 rur średnicy 200mm. Rozmieszczenie kabli w rurach pokazano na rys. nr E-15. 

 
2.8 Transformatory 

 
W budynku stacji transformatorowej znajdować się będą dwie komory transformatorowe z 

transformatorami suchymi z izolacją żywiczną 15,75/0,42kV 630kVA Dyn5 z podobciążeniową 
regulacją napięcia w zakresie +/- 10% ze skokiem regulacyjnym nie większym, niż co 2%. Pomiar 
kontrolny napięcia odbywać się będzie na zaciskach uzwojenia wtórnego transformatorów. 

 
2.9 Agregaty prądotwórcze 

 
W budynku stacji transformatorowej znajdować się będą dwa agregaty prądotwórcze G1 i G2. Z 

założenia jeden z agregatów będzie stanowił rezerwę zasilania dla potrzeb ogólnoobiektowych 
budynku laboratorium w przypadku zaniku zasilania zarówno na transformatorze T1 jak i T2. Drugi 
agregat będzie wykorzystany tylko do celów zasilania rozdzielnicy badawczej RB-W5. Ze względów 
eksploatacyjnych w celu zapewnienia równomiernego zużycia agregatów funkcja ich będzie okresowo 
zamieniana poprzez zmianę konfiguracji w rozdzielnicy RG n.n. stacji transformatorowej. Obydwa 
agregaty będą zasilane ze wspólnego zbiornika paliwa. 
 

2.10 Instalacje elektryczne wewnętrzne 
 

2.10.1. Instalacje elektryczne: 
 
Wszystkie instalacje elektryczne potrzeb ogólnych oświetlenia i gniazd wtykowych będą zasilane 

poprzez zainstalowane w budynku laboratorium rozdzielnice n.n. nierezerwowaną RGA.1 i RGA.2 oraz 
rezerwowaną przez zasilacz UPS RGU.1. Schematy rozdzielnic zostały pokazane na rys. nr E-18. 

Na potrzeby zasilania stanowisk laboratoryjnych w budynku zostaną zainstalowane dodatkowe 
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rozdzielnice zasilane z poziomu niskiego napięcia.  
Hala laboratoryjna oświetlona będzie oprawami wyposażonymi w dwa typy źródeł światła. 

Głównym źródłem będzie metalohalogenkowe o mocy 400W i dodatkowo pomocnicze halogenowe 
150W. W chwili załączenia opraw zaświecą sie źródła halogenowe i jednocześnie rozpocznie się proces 
rozgrzewania źródeł metalohalogenkowych. Po osiągnięciu przez nieokreślonego strumienia świetlnego 
źródła halogenowe zostaną automatycznie wyłączone. W przypadku zaniku napięcia i ponownego 
powrotu źródła metalohalogenkowe potrzebują pewnego czasu na ponowny zapłon i w tym czasie 
ponownie zapalają się źródła halogenowe, aby zapobiec ewentualnemu zaciemnieniu hali na przykład 
podczas prowadzenia badań przy wirujących zespołach elektromaszynowych. Dodatkowo źródła 
halogenowe wybranych opraw będą zasilane poprzez rozdzielnicę RGU.1 z zasilacza UPS, jako 
oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. W przypadku zaniku napięcia zasilającego oświetlenie 
ewakuacyjne będzie podtrzymane z zasilacza UPS do czasu startu agregatu prądotwórczego. 

Pozostałe pomieszczenia będą oświetlone oprawami świetlówkowymi pełniącymi rolę oświetlenia 
podstawowego jak i awaryjnego. W części opraw zastosowane zostaną moduły awaryjne 1h 
pozwalające na komunikację w przypadku awarii zasilania. Dodatkowo w celu oznakowania 
komunikacji ewakuacyjnej zastosowane zostaną podświetlane znaki bezpieczeństwa. 

Kable zasilające stanowiska laboratoryjne w hali i pomieszczeniach rozdzielnicy S.N. oraz 
transformatorów badawczych będą rozprowadzone na drabinkach w kanałach kablowych w posadzce. 
W pomieszczeniach holu wejściowego, sterowni, magazynu, toalet kable będą przeprowadzone na 
drabinach kablowych podwieszonych do stropu powyżej sufitów podwieszanych. 

Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych wykonać przewodem kabelkowym, miedzianym 
typu YDYp/750V i prowadzić pod tynkiem oraz w rurkach karbowanych mocowanych do konstrukcji 
metalowych. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosować z bolcem uziemiającym. Łączniki i gniazda 
instalować na wysokości 1,4m od posadzki. 

 
Przyjęto rozmieszczenie opraw umożliwiające uzyskanie wymaganych natężeń oświetlenia w 

poszczególnych typach pomieszczeń. Typy zastosowanych opraw podano w tabeli na rys. E-06, E-07 i 
E-08. 
 

2.10.2. Instalacje uziemiające i wyrównawcze: 
 
W ławach fundamentowych ułożyć bednarkę PFeZn 30x4 zgodnie z rys. nr E-16. Bednarkę 

podłączać przez spawanie do słupów konstrukcyjnych hali laboratoryjnej. Dodatkowo na życzenie 
użytkownika przewiduje się dodatkowe ułożenie uziomów otokowych dookoła budynku stacji i 
budynku laboratorium, ponadto na ścianach kanałów kablowych ułożyć szynę wyrównawczą w postaci 
bednarki PFeZn 30x4 z przeznaczeniem do podłączenia ochronnego stanowisk laboratoryjnych w hali.  

Przy Rozdzielnicach ogólnoobiektowych zamontować główną szynę wyrównawczą, do której 
podłączyć przewód ochronny kabla zasilającego, wyprowadzenie z uziemienia stóp fundamentowych 
oraz inne części metalowe obce. Ponadto w pomieszczeniu węzła cieplnego zainstalować miejscową 
szynę wyrównawczą, do której należy podłączyć części metalowe obce (rury wodne, gazowe). 

 
2.10.3. Przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu. 
 
Przy wejściach do budynku zostaną zainstalowane pożarowe wyłączniki prądu, które będą 

współpracować z wyzwalaczami wzrostowymi na wyłącznikach zasilających rozdzielnice w stacji 
transformatorowej. Wyłączniki należy zamocować w miejscach wskazanych na rys. nr E-4. Pożarowe 
wyłączniki prądu będą wyposażone w styki zwierne i rozwierne powodujące wyłączenie wyłączników 
Q1 i Q2 oraz podanie sygnału do układu automatyki SZR, który po otrzymaniu tego sygnału wystawi 
sygnały STOP dla agregatów prądotwórczych i jednocześnie zablokuje zasilacz UPS. 

 
2.10.4. Ochrona od porażeń: 
 
Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zgodnie z normą PN-HD-

60364-4-41, dla układu sieci TNC-S przewidziano szybkie wyłączanie zasilania. Realizację omawianej 
ochrony mają zapewnić: wyłączniki nadprądowe o charakterystykach B, C, wyłączniki różnicowo – 
prądowe o prądzie znamionowym różnicowym Id=30mA.  

Wyłączniki różnicowoprądowe są też środkiem ochrony uzupełniającej przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa). Przerywają dopływ prądu po dotknięciu części będących pod 
napięciem zanim jego wielkość osiągnie niebezpieczną wartość.  

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania nastąpi przy spełnieniu poniższego warunku: 
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Zs x Ia < Uo , tw < 0.4 s, przy Ia > Iw, Ia > k x Ib, gdzie: 

 
- Zs - impedancja pętli zwarciowej, 
- Uo -  napięcie przy zwarciu (przebiciu izolacji) względem ziemi, 
- Ib -  prąd znamionowy urządzenia wyłączającego,  
- k -  krotność Ib, 
- Iw -  prąd zadziałania wyłącznika, przy Tw < 0.4s, 
- Ia -  prąd zapewniający zadziałanie wyłącznika w wymaganym czasie, 
- tw  -  czas wyłączenia wg charakterystyki t-I urządzenia wyłączającego, 
 
Po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej należy sprawdzić skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej, stan izolacji przewodów oraz natężenie oświetlenia przez odpowiednie badania 
i próby pomontażowe. Wyniki pomiarów muszą zostać potwierdzone odpowiednimi protokołami, 
które należy przekazać właścicielowi obiektu. 

Szyny i przewody ochronne, na całej długości lub końcówki należy oznakować przez 
pomalowanie w barwy zółto-zielone (o ile nie są oznakowane fabrycznie). Przewód neutralny 
oznaczyć kolorem niebieskim. Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy dokonać pomiaru 
skuteczności zastosowanej ochrony. 

 
2.11 Instalacje niskoprądowe wewnętrzne 
 
2.11.1. Instalacja sieci strukturalnej 
 

 
W celu realizacji przyłącza teleinformatycznego do pomieszczenia serwerowni na poziomie I 

piętra doprowadzony zostanie z sieci wewnętrznej Politechniki Gdańskiej światłowód jednomodowy 
o 48 włókien. Światłowód podłączony zostanie do głównego punktu dystrybucyjnego. Jednocześnie 
z głównego punktu dystrybucyjnego PD.1.1 – PD.1.4 przewiduje się połączenie kablem 
światłowodowym jednomodowym o 24 włókien (SM 9/125 OS1) do pośredniego punktu 
dystrybucyjnego PD.2 zlokalizowanego w pomieszczeniu rozdzielni niskiego napięcia w budynku 
stacji transformatorowej. 

W pomieszczeniach przewiduje się montaż zestawów gniazd elektryczno logicznych. Zestawy 
te poza gniazdami 230V/16A przeznaczenia ogólnego i zasilania komputerów będą posiadały 
punkty dystrybucyjne sygnału telefonicznego i komputerowego zakończone gniazdami typu 2xRJ45 
kat. 6A. Od każdego gniazda wyprowadzić przewód typu FTP/STP 4x2x0,5 kat. 6A do głównego 
punktu dystrybucyjnego PD1.1 – PD.1.4 znajdujących się w pomieszczeniu serwerowni na poziomie 
piętra. Przewody w pomieszczeniach układać w rurkach kablowanych pod tynkiem, w korytarzach 
w wydzielonych kanałach i korytach instalacyjnych. Główny punkt dystrybucyjny usytuowany w 
pomieszczeniu serwerowni na poziomie I pietra. 

W celu montażu urządzeń w głównym punkcie dystrybucyjnym PD1.1 – PD1.4 należy 
zainstalować cztery szafy krosowe o wielkość 42U wyposażone w urządzenia krosowe i urządzenia 
aktywne.  

Wymagania dotyczące urządzeń w szafach krosowych znajdujących się w punktach 
dystrybucyjnych: 

- obsługa protokołów: LLDP, LACP, MSTP, STP, RSTP, 802.1x, multiple 802.1x user per 
port (co najmniej 8 użytkowników na port) 802.1q, TFTP, TELNET, SSH, RIPv2, BOOTP, 
NTP, UDLD, ARP, SNMPv1/v2c/v3802.1v, ICMPv6, RFC4541, Auto-MDIX, sFlow v5, IGMP, 

- możliwość definiowania list ACL na podstawie adresu MAC/IP (docelowy i źródłowy)/portu 
TCP/UDP, 

- możliwość przypinania ACL do portu lub VLAN, 
- możliwość przypinania list ACL do uwierzytelnionych użytkowników, 
- możliwość zarządzania z poziomu innych switch'y (stackowanie), 
- obsługa statycznego routingu IP, 
- 44 porty 1Gb/s 10/100/1000Base-T, 
- 4 porty dual-personality (10/100/1000Base-T oraz slot na miniGBIC), 
- możliwość zamontowania modułu do obsługi czterech portów 10GbE, 
- możliwość nadawania nazw portom - pamięć nieulotna flash mieszcząca dwie wersje 

firmware'u, 
- tablica routingu min 2000 wpisów - tablica adresów MAC min 16000 wpisów, 
- możliwość priorytetyzacji pakietów na podstawie portu TCP/UDP, 
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- możliwość uruchomienia switch'a z portu USB, 
- maksymalna przepustowość na poziomie nie mniejszym niż 131mln pps (przy 

64bajtowych pakietach), 
- wydajność przełączania na poziomie nie mniejszym niż 176Gbps, 
- współpraca z posiadanymi switchami, 
- gwarancja producenta sprzętu na cały czas posiadania urządzenia przez użytkownika, 
 
W budynku LINTE nie przewiduje się odrębnej centrali telefonicznej – budynek będzie 

„zasilany” z głównej centrali PG. Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia budynku LINTE 
do sieci telefonicznej PG (pismo 35/OTET/2010 z 25 października 2010) od centrali telefonicznej PG 
zostanie doprowadzony 50-parowy kabel telefoniczny typu XzTKMX 25x4x0,5. Kabel ten należy 
zakończyć na łączówkach rozłącznych LSA (umożliwiających montaż zabezpieczeń przepięciowych), 
dalej doprowadzić do szafy punktu dystrybucyjnego PD 1 i zakończyć na patchpanelu 50xRJ 45/ 1U 
kat. 3 ISDN. 

Wszystkie elementy pasywne wchodzące w skład szafy krosowej do punktu dystrybucyjnego 
GPD, jak i całe okablowane strukturalne planuje się zrealizować w oparciu o produkty kat.6A. 

Okablowanie poziome w budynku  pomiędzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdami 
komputerowymi wykonane ma być w oparciu o skrętkę czteroparową FTP/STP kategorii 6A 250 
MHz w topologii gwiazdy. 

Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego mają być ekranowane i 
pochodzić od jednego producenta, zapewniając tym samym nie tylko większe zapasy transmisyjne i 
dopasowanie wzajemne wszystkich elementów, gwarantujące niską impedancję połączenia. 
Podłączenie ekranów kabli w panelach i gniazdach musi gwarantować ciągłość i skuteczność 
ekranu. 

Ekran musi być ciągły na całym kanale transmisyjnym - oznacza to, że kable stacyjne i 
krosowe muszą być również ekranowane; nie wolno przerywać ekranu. Wszystkie ekrany kabli 
powinny być zamontowane indywidualnie w szafach dystrybucyjnych, a te z kolei podłączone do 
dedykowanej szyny uziemiającej. Każda szafa krosowa w punkcie dystrybucyjnym musi być 
podłączona do miejscowej szyny uziemiającej podłączonej do układu połączeń wyrównawczych.  

W skład systemu wchodzą: patchcordy z certyfikacją producenta systemu, gniazdka 
abonenckie producenta systemu, kabel teleinformatyczny, panele zarządzane. 

W celu osiągnięcia rzeczywistych parametrów wymaganych w Kategorii 6A oraz zapewnienia 
użytkownikowi końcowemu przyszłościowej wymiany elementów systemu, wydajność wszystkich 
jego komponentów musi być potwierdzona na zgodność z testem piramidy (De-embedded test) wg 
obowiązujących norm ISO/IEC 11801:2002 drugie wydanie i EN 50173-1:2002 drugie wydanie lub 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1:2002 aneks E. Certyfikat ma być wydany przez niezależne laboratorium 
(np. GHMT). 
Schemat strukturalny instalacji sieci strukturalnej przedstawiony został na rysunku nr: E-43 i E-45. 
Natomiast rozmieszczenie zestawów gniazd i przebiegi tras kablowych pokazane zostało na 
rysunku nr E-40, E-41, E-42. 

 
OZNACZANIE. 
 
Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, 

jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na 
gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach. 

Zaleca się aby w pomieszczeniach numerować od strony lewej pomieszczenia do prawej. 
Schemat numeracji dla punktu logicznego: AAA-B 
gdzie: 
A- numer pomieszczenia 
B – kolejny numer przyłącza 
Ostateczną konwencję oznaczeń przedstawi Inwestor. 
Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, 

ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w 
pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych. 

W dokumentacji powykonawczej szczególny nacisk proszę położyć na przygotowanie planu 
punktów przyłączeniowych wraz z ich dokładnym oznaczeniem. 

 
 
ODBIÓR I POMIARY. 
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W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszą być spełnione następujące 
warunki: 

 

Wykonać komplet pomiarów 
 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary testowe wszystkich kabli okablowania 
pionowego oraz linii okablowania poziomego zgodnie z zaleceniami producenta oraz norm. 
Jak podaje norma ISO/IEC 118012nd edition należy przeprowadzić jeden z testów: 
-  test akceptacji potwierdzający zgodność danego okablowania z wybraną klasą, gdy tor 
transmisyjny jest zbudowany z komponentów spełniających wymagania danej klasy, 
-  test zgodności potwierdzający zgodność okablowania z określoną klasą w sytuacji, kiedy jest ono 
budowane z różnych, czasami nieznanych komponentów, 
 
Tabele 1 i 2 zawierają wykaz parametrów mierzonych w poszczególnych rodzajach testów. 
 
Tab. 1. Wykaz parametrów mierzonych w testach systemów miedzianych. 
 

Parametr Rodzaj testu 

Test akceptacji Test zgodności Test 
odniesienia 

Return Loss I N N 

Insertion Loss I N N 

NEXT I N N 

PS NEXT C C C 

ACR I N N 

ELFEXT I C C 

PS ELFEXT I N N 

Opóźnienie I N N 

Różnica opóźnień I N N 

Długość kanału w trakcie badań 

Mapa połączeń I I N 

Ciągłość przewodników, 
ekranu, zwarcie, otwarte 
obwody 

N N N 

Gdzie: I – informacyjne, N – wymagane, C – wyliczane z pozostałych parametrów 
 
Tab. 2. Wykaz parametrów mierzonych w systemach światłowodowych. 
 

Parametr Rodzaj testu 

Test akceptacji Test zgodności Test 
odniesienia 

Tłumienie N N N 

Szerokość pasma MHz x km  

Opóźnienie I N N 

Długość C C C 

Test poprawnej polaryzacji N N N 

Gdzie: I – informacyjne, N – wymagane, C – wyliczane z pozostałych parametrów 
 
Po wykonaniu pomiarów i testów okablowania należy wyniki zamieścić w formie wydruków w 
dokumentacji powykonawczej. 

Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy 
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a 
pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) 
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w 
całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapas (margines bezpieczeństwa), musi być podany na 
raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.  

 
 
CERTYFIKACJA. 
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Certyfikacja zainstalowanego systemu jest możliwa po spełnieniu następujących warunków: 
Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z 

obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji. 
Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u 

Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce. 
Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami 

ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych 
okablowania, jak również procedur instalacji i administracji. 

Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z 
obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów 
transmisyjnych miedzianych. 

W celu zagwarantowania Użytkownikom Końcowym najwyższej jakości parametrów 
technicznych i użytkowych, cała instalacja jest bezpłatnie weryfikowana przez inżynierów ze strony 
producenta. 

 
 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. 
 
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać: 

 Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania. 
 Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych. 
 Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych. 
 Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. 

Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji 
powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów 
(dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia 
inwestorowi (użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 

 
 

 
2.11.2. instalacja sygnalizacji alarmu włamania i napadu 

 
Jako zabezpieczenie obiektu zastosowano dwa systemy ostrzegania alarmowego: 
 1  system sygnalizacji włamania i napadu SWiN, 
 2  system telewizji przemysłowej CCTV, 
 
W celu zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą, włamaniem i napadem, budynek wyposażony 
będzie w instalację sygnalizacji alarmowej antywłamaniowej i antynapadowej. Dobrany system 
spełniający najostrzejsze wymogi stawiane przy zabezpieczaniu obiektów o dużej i średniej skali 
wielkości oraz tzw. dużym stopniu ryzyka, system charakteryzujący się dużą niezawodnością i 
pewnością działania. 
System wyposażony będzie w mikroprocesorową centralę alarmową o oznaczeniu C-SWiN, o 
łącznej pojemności 128 linii dozorowych, wykrywających 4 stany i wyposażonej w dialer 
telefoniczny. 
W konfiguracji podstawowej system składa się z jednej jednostki centralnej, która decyduje o jego 
możliwościach sprzętowych i programowych oraz klawiatury kodowej z wyświetlaczem LCD. 
Jednostka centralna wyposażona jest w płytę główną zawierającą 16-wejść (linii dozorowych). 
Posiada możliwość podłączenia w systemie 8 manipulatorów oraz posiadającej podłączenia dwóch 
magistrali expanderów. Centrala będzie miała możliwość podłączenia 14 ekspanderów wejść oraz 
14 ekspanderów wyjść, co umożliwia zainstalowanie maksymalnie 64 ekspanderów w systemie. 
Na płycie głównej znajdują się również porty dla przyłączenia drukarki lub komputera  

System wykonany będzie w układzie rozproszonym za pośrednictwem ekspanderów zewnętrznych, 
lokalnie zbierających informacje z czujników.  
System sygnalizacji włamania i napadu posiada otwartą architekturę sprzętową i programową, co 
pozwala na rozwijanie systemu w miarę zmieniających się potrzeb użytkownika bez konieczności 
wymiany całego sprzętu. Oprócz funkcji i parametrów standardowych dostępny jest szeroki 
wachlarz możliwości, które pozwalają zaspokoić potrzeby najbardziej wymagającego Inwestora. 
Peryferyjne linie dozorowe oraz wyjścia wykonawcze są realizowane w systemie przez podcentrale 
(ekspandery). Ekspandery wejść umożliwia rozbudowę systemu o 8 wejść.  
Do wejść ekspandera można podłączyć czujki wibracyjne i roletowe (2 dodatkowe typy linii). 
Ekspander wejść z zasilaczem pozwala również na rozbudowę systemu o 8 wejść. Posiada 
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wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1,2 A. 
Centrala alarmowa C-SWiN umieszczona będzie w pomieszczeniu nr: 0.4 zaplecza recepcji, na 
parterze. Dzięki dialerowi telefonicznemu, możliwa będzie komunikacja zewnętrzna centrali 
alarmowej C-SWiN ze stacją monitorującą. 
Schemat strukturalny systemu sygnalizacji włamania i napadu pokazany jest na rys. E-15. 

System należy wyposażyć w główną klawiaturę z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym do 
programowania i sterowania systemu. Klawiatura główna umożliwia dokonanie wszystkich operacji 
na systemie, a także zaprogramowanie indywidualnych kodów dostępu przypisanych danym 
osobom. W pomieszczeniu portierni w miejscu dogodnym do obsługi i zapewniającym poufność 
należy zlokalizować klawiaturę sterującą. 

Linie dozorowe pracować będą w trybie detekcji 4 stanów: normalnego, naruszenia 
(alarmowego), usterki (zwarcia) i sabotażu (rozwarcia). 
Centrala powinna mieć możliwość przypisywania każdej linii dozorowej do jednego lub kilku 
podsystemów, a także możliwość zaprogramowywania kilku rodzajów kodów dostępu, gdzie każdy 
z kodów będzie miał indywidualne uprawnienia do włączania wyłączania jednego lub kilku 
podsystemów. Obiekt powinien być monitorowany drogą telefoniczną z ciągłą kontrolą linii. 
Ponadto przewidzieć należy moduł do komunikacji komputerowej. 

Centrala w sposób ciągły powinna nadzorować wszystkie przyłączone do niej moduły i 
klawiatury, a także obecność napięcia sieciowego i stanu naładowania akumulatorów. Czas 
podtrzymania systemu alarmowego przewiduje się na 30godz., w tym 30min. w stanie alarmu. 
Alarmy włamaniowe będą sygnalizowane poprzez sygnalizatory akustyczne wewnętrzne 
montowane na wysokości 2,6m od poziomu posadzki. W całym budynku przewiduje się 
rozlokowanie cyfrowych pasywnych czujek podczerwieni, cyfrowych czujek dualnych (do 
pomieszczeń z klimatyzacją) jak również aktywnych barier podczerwieni 8 wiązkowych o długości 
210cm, oraz optycznych czujek dymu skomunikowanych poprzez ekspandery z centralą. 
Ekspandery jak również zasilacze należy umieścić w obudowach przewidzianych przez producenta 
urządzeń sygnalizacji włamania i napadu i instalować w przestrzeniach sufitowych w miejscach 
umożliwiających przeprowadzenie konserwacji lub naprawy systemu. Czujniki PIR charakteryzują 
się napięciem zasilania 12V DC, poborem maksymalnym prądu 12mA oraz wykrywalnością 
prędkości ruchu 0,3 – 3m/s. Czujeki PIR należy montować zgodnie ze specyfikacją techniczno-
ruchową producenta na wysokości około 2,3 do 2,4m. Bariery podczerwieni posiada kodowanie 
wiązek podczerwieni, co uniemożliwia podmianę nadajników (oświetlanie odbiornika z innego 
źródła podczerwieni zostanie zinterpretowane jako naruszenie wiązki). Zasięg działania bariery 
wynosi do 20m wewnątrz budynku. Wysokość instalowania barier (minimalnie nad posadzką tak 
aby nie występowała możliwość przedostania się pod nią), na typowych wspornikach kątowych 
zalecanych przez producenta urządzeń. Optyczna czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania 
obecności dymu w powietrzu, w początkowej fazie powstawania pożaru. Parametry czujki zgodne 
ze standardami światowymi, umożliwiają jej stosowanie z powodzeniem w większości systemów 
wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów włamania i napadu dostępnych na rynku. Posiada 
automatyczne resetowanie pamięci i nie wymaga włączenia/wyłączenia napięcia zasilania czujnika 
po wykryciu dymu. Należy pamiętać, iż odstępy czujek od ścian nie mogą być mniejsze niż 0,5 m. 
W zależności od wysokości pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek należy uwzględniać podciągi 
oraz inne belki stropowe. Jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki, lub przebiegające pod 
stropem kanały wentylacyjne w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu to odległość czujek od 
tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Poziomy i pionowy odstęp czujek od 
urządzeń lub materiałów składowanych nie może być mniejszy niż 0,5 m. Nie można umieszczać 
czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. 
Stropy perforowane, przez które doprowadzane jest powietrze do pomieszczenia powinny być 
zakryte w promieniu 1m. W przypadku korytarzy, kanałów i podobnych części budynków o 
szerokości poniżej 1 m czujki należy umieścić 
na środku stropu. W pomieszczeniach o szerokości poniżej 3 m (korytarze), odległości pomiędzy 
czujkami nie powinny przekraczać 15 m, oraz od ścian 7,5 m. Czujki należy umieszczać na 
zakrętach i skrzyżowaniach korytarzy. 
W wybranych drzwiach, bramach przewiduje się zainstalowanie czujek magnetycznych 
(kontaktronów).  
Dodatkowo system alarmowy należy wyposażyć w moduł radiowy do komunikacji z przenośnymi 
przyciskami aktywującymi alarm. 
Wszystkie moduły systemu posiadają styki sabotażowe, gdzie przy próbie otwarcia jest 
uaktywniany alarm. 
Jeśli będzie zachodzić tak potrzeba obiekt zostanie podzielony na funkcjonalne strefy objęte 
systemem antywłamaniowym: 
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System podłączony będzie do centrali telefonicznej. Zasilanie podstawowe centrali C-SWIN o 
napięciu 230V AC będzie doprowadzone z rozdzielni piętrowej obwodów dedykowanych TPU.1. 
Zasilanie ekspanderów realizowane będzie także poprzez rozdzielnie piętrowe obwodów 
dedykowanych TPU.1 do TPU.3 jak również rozdzielnię TWU.1 
Przewody do elementów instalacji zainstalowanych na terenie obiektu będą wyprowadzone z 
centrali i ekspanderów i będą rozprowadzone w teletechnicznych korytkach kablowych w 
przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz w rurkach instalacyjnych w ściankach działowych do 
pomieszczeń. Przy układaniu przewodów zachować jak największe możliwe odległości od innych 
instalacji elektrycznych, zwłaszcza o napięciu 230V i wyższe. Na zewnątrz instalację należy układać 
w rurkach zapewniając szczelność instalacji IP66. Linie sygnałowe i urządzenia powinny być 
chronione. Przecięcie lub zwarcie przewodów oraz próba demontażu powinny wywoływać alarm. 
 

2.11.3. System Kontroli Dostępu (KD) 
 

W obiekcie przewiduje się uporządkowanie ruchu osobowego za pomocą instalacji systemu kontroli 
dostępu, co w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. System kontroli dostępu 
będzie zintegrowany z systemem włamania i napadu. 
Montaż systemu pozwoli przede wszystkim na: 
- zredukowanie ryzyka strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji, 
- możliwość archiwizacji danych o poruszaniu się osób po obiekcie, 
- zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu, 
- dostęp do danych o składzie osobowym na wypadek nagłej ewakuacji budynku, 
- zwiększenie dyscypliny pracowników. 
 
Kontrola przejść odbywać się będzie jednokierunkowo. Przy kontroli jednokierunkowej (tylko 
wejście) zastosowany będzie jeden czytnik kart zbliżeniowych, wyjście odbywać się będzie po 
naciśnięciu klamki lub w wyjątkowej sytuacji (awaria mechanizmu otwierania drzwi) poprzez 
naciśnięcie przycisku ewakuacyjnego "A" przeznaczonego do tego celu. Jako elementy blokujące 
zastosowane będą elektrozaczepy niskoprądowe rewersyjne. 
Ekspandery kart zbliżeniowych w obudowach rozmieszczone będą w obiekcie w okolicy 
kontrolowanych przejść połączone ze sobą magistralą komunikacyjną. W pom. 0.4 elementy 
instalować pod sufitem w miejscu dogodnym do obsługi serwisowej. Do zasilania ekspanderów 
wykorzystane zostaną zasilacze buforowe 12V DC wraz z akumulatorami dobranymi tak aby zostało 
zapewnione 30godz. podtrzymanie systemu w przypadku zaniku napięcia. 
Podczas normalnej pracy obiektu wszystkie przejścia kontroli dostępu będą udostępniane według 
zaprogramowanych reguł ustalonych przez inwestora. Możliwe będzie jednak wystąpienie stanów 
zagrożenia, podczas których konieczne będzie szybkie udostępnienie kontrolowanych przejść bez 
weryfikacji. Takim zdarzeniem może być np. pożar. 
Drzwi objęte kontrolą dostępu powinny być wyposażone przez producenta stolarki drzwiowej w 
mechaniczne elementy blokujące i monitorujące stan zamknięcia. 
Kable i przewody prowadzić w zależności od aranżacji pod lub na tynkowo do urządzeń, w rurkach 
osłonowych. Do prowadzenia kabli i przewodów w pierwszej kolejności należy korzystać z 
głównych tras kablowych teletechnicznych. Przyciski ewakuacyjny i czytniki zbliżeniowe montować 
w miejscach zapewniających estetyczny wygląd i funkcjonalność. 
 
Schemat strukturalny  systemu włamania i napadu oraz kontroli dostępu przedstawiony został na 
rysunku nr E-15. 
Rozmieszczenie urządzeń i tras kablowych  pokazane zostało na rysunku nr E-12, E-13, E-14. 
 
 

Zestawienie materiałowe do systemu sygnalizacji włamania i napadu z 
kontrolą dostępu 

 

Lp. Opis Jedn. Ilość 

1 

Centrala alarmowa obsługa od 16  do 128 wejść, możliwość podziału 
na strefy, magistrala komunikacyjna do podłączenia manipulatorów i 
modułów rozszerzeń, wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją 
monitoringu , powiadamiania głosowego  i zdalnego sterowania 

szt. 1 

2 Obudowa do centrali wraz z transformatorem 20V/50 VA szt. 1 
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3 
Klawiatura sterującą LCD, podświetlana klawiatura i wyświetlacz, 
sygnalizacja utraty łączności z centralą 

szt. 1 

4 Ekspander wejść z zasilaczem z możliwością rozbudowy o 8 wejść szt. 6 

6 Ekspander wejść, możliwość rozbudowy o 8 wejść szt. 8 

7 
Obudowa izolacyjna do ekspanderów , podwójna ochrona 
sabotażowa 

szt. 9 

8 Transformatory do zasilania ekspanderów 18V/40VA szt. 6 

9 Cyfrowe pasywne czujki podczerwieni szt. 15 

10 Dualna cyfrowa czujka podczerwieni PIR/MV szt. 10 

11 Aktywne bariery podczerwieni o zasięgu 20m szt. 3 

12 Uchwyt kątowy do bariery podczerwieni z sabotażem kpl 3 

13 Czujniki magnetyczne, (kontraktony) szt. 49 

14 
Optyczne czujki dymu z automatycznym resetowaniem pamięci z 
gniazdem z przeznaczeniem do wczesnego wykrywania pożaru, 
napięcie zasilania 11 do 29V 

szt. 49 

15 
Sterowniki radiowe 1 niezależne programowalne kanały, zasięg do 
200m w terenie otwartym 

szt. 3 

16 Akumulator żelowe ołowiowe12Ah szt. 2 

17 Akumulator żelowe ołowiowe17Ah szt. 10 

18 Akumulator żelowy ołowiowy 7Ah szt. 2 

19 Obudowa na akumulatorów 2x12Ah szt. 1 

20 Karty zbliżeniowe szt. 50 

21 Sygnalizator wewnętrzny  szt. 3 

22 
Zasilacz buforowy o wydajności prądowej 10A i napięciu 12V w 
obudowie zapewniającej montaż 2 akumulatorów 17Ah 

szt. 3 

23 
Ekspander czytników kart zbliżeniowych współpracujący z 1 lub 2 
czytnikami kart zbliżeniowych 

szt. 6 

24 Czytnik kart zbliżeniowych, obsługa kart 125kHz szt. 6 

25 
Elektrozaczep nisko prądowy o prądzie pracy do 250mA 
przystosowany do pracy ciągłej 

szt 6 

26 
Przycisk ewakuacyjny, obciążalność przełącznika 2A/30V, obudowa w 
kolorze zielonym, dwa styki NO i NC 

szt 6 

27 Moduł ethernetowy do centrali alarmowej 12V, 112mA szt 1 

 
 
 
2.9.4. SYSTEM CCTV 
 
W projektowanym obiekcie prócz systemu włamania i napadu, jako dodatkowy system 

przewiduje się zainstalowanie systemu monitoringu realizowany poprzez zestaw kamer 
zewnętrznych rozmieszczonych w/g planu zagospodarowania terenu rys. E-01, służących do 
obserwacji i rejestracji wytypowanych obszarów. 

 
Przyjęty system powinien umożliwić: 
 

- ciągłą cyfrową rejestrację obrazu na dyskach HDD rejestratora ze wszystkich zainstalowanych 
kamer 
- podgląd na monitorze, 
- odtwarzanie obrazów zapisanych z wybranych kamer 
- system powinien być wykonany w oparciu o technikę kolorową. 
 
Według wytycznych inwestora system należy oprzeć na następujących założeniach: 
 a) Rejestrowanie powinna być realizowana poprzez cyfrowy 16-kanałowy rejestrator z 

zapisem na twardych dyskach, umożliwiający pracę w trybie pentaplex z prędkością: 
wyświetlania min. 400 obr/sek, zapisu min. 400 obr/sek dla 16 kamer (przy rozdzielczości 
min. 720x288). 

 b) Kamery zewnętrzne w wersji dzień-noc z mechanicznym filtrem podczerwieni; z 
oświetlaczem podczerwieni o zasięgu min. 30m i kącie świecenia min. 30o, przystosowane 
do pracy w temp. -30°C ÷ 50°C, wszystkie kamery wyposażone w obiektywy z 
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automatyczną przysłoną i ręcznym zoom'em. 
 c) Stanowisko dozoru zlokalizowane w portierni (monitor + urządzenie sterujące). Rejestrator 

i UPS (umieszczone w szafie RACK) oraz rozdzielnica zasilająca zlokalizowana w sąsiednim 
pomieszczeniu 0.4 - zapewnione zdalne sterowanie rejestratora przy użyciu myszki 
komputerowej lub pilota. 

 d) System telewizji dozorowej powinien być podłączony do zasilania gwarantowanego 
zapewniającego 30 min. podtrzymania po zaniku zasilania głównego. 

 e) Wszystkie kamery, bo winny być wyposażone w indywidualne zabezpieczenia nadprądowe. 
 f) Wszystkie kamery, bo winny być wyposażone w zabezpieczenia przepięciowe na torach 

sygnałowych i zasilania. 
 

Zestawienie materiałowe do systemu CCTV 

Lp. Opis Jedn. Ilość 

1 

Cyfrowy 16-kanałowy rejestrator z zapisem na twardych 
dyskach, umożliwiający pracę w trybie pentaplex z 
prędkością: wyświetlania min. 400 obr/sek, zapisu min. 400 
obr/sek dla 16 kamer (przy rozdzielczości min. 720x288). 

szt. 1 

2 

Kamery zewnętrzne w wersji dzień-noc z mechanicznym 
filtrem podczerwieni; z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 
min. 30m i kącie świecenia min. 30o, przystosowane do pracy 
w temp. -30°C ÷ 50°C, wszystkie kamery wyposażone w 
obiektywy z automatyczną przysłoną i ręcznym zoom'em. 

szt. 8 

3 

Kamera zewnętrzne w wersji dzień-noc z mechanicznym 
filtrem podczerwieni; z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 
min. 30m i kącie świecenia min. 30o, przystosowane do pracy 
w temp. -30°C ÷ 50°C, w wersji kopułkowej wandaloodpornej 

szt. 1 

4 Ograniczniki przepięć na tor wizyjny 0,4kV szt. 18 

5 Szafka wisząca dwusekcyjna 19'' 9U 600x600 szt. 1 

6 Zasilacz UPS 1500VA do szafy RACK o wymiarze 2U szt. 1 

7 Monitor LCD 19" szt. 1 

8 Podświetlacze podczerwieni o zasięgu 45m szt. 9 

9. Obudowa zew. z grzałką 230V i mocowaniem na słupie szt. 8 

10. 
Zasilacz 12/6VA do zasilania kamery z termostatem do załączenia 
grzałki, gdy tem. spadnie poniżej 15 stopni 

szt. 8 

 
 
2.12 Uwagi końcowe. 
 

Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać postanowień normy N SEP-E-0002 „Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania, wyznaczanie mocy 
zapotrzebowanej”. Całość robot wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montażowych” cz. V oraz 
Polskich Norm.  
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2.13 Wykaz ważniejszych aktów wykonawczych oraz norm przeznaczonych do 
obowiązkowego stosowania. 

 

1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 
zm. 2003r., nr 33, poz.270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 

3. N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.” 
4. N SEP-E-002. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 

obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.” 
5. N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
6. PN-HD 60364-4-41 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.” 
7. PN-HD 60364-4-43 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.” 
8. PN-HD 60364-5-52 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Oprzewodowanie.” 
9. PN-HD 60364-5-53 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.” 
10. PN-HD 60364-5-54 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne.” 
11. PN-HD 60364-5-523 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Obciążalność przewodów.” 
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