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1. Opis ogólny 

1.1. Podstawa opracowania. 

• umowa z inwestorem :  
• podkłady budowlane obiektu 

   

1.2. Zakres rzeczowy. 

     Instalacja okablowania komputerowego : 
- gniazda RJ45 ........................................................... - szt. 233 
- szafa dystrybucyjna  ................................................. – kpl. 4 

    
     Instalacja telefoniczna : 

- gniazda RJ11.......................................................... - kpl. 54 
 
     Instalacja wykrywania włamania : 

- czujka podczerwieni pasywnej................................ - szt. 12 
- expander wejść....................................................... - szt. 3 
- zasilacz, obudowa, akumulator............................... - kpl. 2 

 
1.3. Lokalizacja inwestycji.   

Budynek Wydziału Technologii i InŜynierii Chemicznej ZUT, Szczecin, ul. Piastów 42 

 

1.4. Normy i przepisy  

- TIA/EIA 569 A, TIA/EIA 568-B.2-1 
       o zgodności systemu okablowania strukturalnego z normą europejską ISO/IEC 11801: 
       wersja 2.0  i   EN 50173-1 wydanie drugie z roku 2003. 
- PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 1  

            Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 2  

            Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
- PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 3  

           Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
- PN – EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

           z zainstalowanym  sprzętem informatycznym. 
-   ZN-96/TP S.A.-34   Łączówki i zespoły łączówkowe  przełącznicowe. Wymagania i 

          badania. 
- ZN-96/TP S.A.-32   Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-37 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i 
      badania. 
-  BN-84/8984-10        Instalacje wnętrzowe – ogólne wymagania. 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386). 
- Polska Norma PN E 08390 „Systemy alarmowe”. 
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2. Opis techniczny 
 
2.1. Koncepcja prowadzenia instalacji wn ętrzowych 

Wszystkie kable projektowanych instalacji teletechnicznych objętych niniejszym projektem 
prowadzone będą w następujący sposób : 

- w pomieszczeniach z listwach kablowych PCV lub w kanałach kablowych PCV 
- w korytarzach  nad sufitem podwieszanym w  metalowym korycie kablowym BAKS 100mm 

Do projektu i kosztorysu przyjęto listwy i kanały kablowe firmy OBO Beterman (dostawca ZPAS). 
 
Istniejące instalacje komputerowa i telefoniczna są od siebie niezaleŜne i zachowuje się taką 
strukturę tych sieci. 
 
 
2.2.   Instalacja okablowania komputerowego 
 
        Projektowana instalacja teleinformatyczna dotyczy obszarów (pomieszczeń i korytarzy) objętych 
zakresem inwestycji.   
Opracowano ją w sposób uniwersalny pozwalający na zastosowanie systemu okablowania 
komputerowego dowolnego producenta. Do projektu oraz kosztorysów przyjęto osprzęt i urządzenia 
firmy ZPAS. 
Zaprojektowana instalacja komputerowa w budynku składa się z gniazd zespolonych  połączonych w 
zespoły (zwane dalej „PEL” - punkt elektryczno-logiczny). Na wyposaŜenie  jednego PEL składają się 
jedno lub dwa gniazda  RJ-45 oraz dwa gniazda 230V 50Hz z przesłoną/kodowane czerwone. 
Gniazda elektryczne wraz z ich okablowaniem  ujęte są w tomie instalacji elektrycznych.  
Zaprojektowana sieć dotyczy stref istniejących Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych (zwanych dalej 
PPD), przy czym dla dwóch z nich zmienia się ich lokalizację. 
 
KaŜdy z punktów PPD składać się będzie z  szaf dystrybucyjnych 19” 18U  wyposaŜonych                  
w patchpanele oraz półki na urządzenia aktywne. 
 
 
W kaŜdym z PPD zbiegają się czteroparowe nieekranowane kable okablowania poziomego typu         
UTP 4x2x0,5 kat.5e z poszczególnych gniazd abonenckich. W punkcie dystrybucyjnym  wykonane 
będą odpowiednie połączenie krosowe do urządzeń aktywnych. 
 
Niniejszy projekt nie zawiera dostawy urządzeń aktywnych (switchy, routerów) lecz wyłącznie 
okablowanie od punktów abonenckich do szaf PPD. Ujęto natomiast patchcordy (kable krosowe) w 
ilościach pozwalających na kompletne krosowanie w poszczególnych PPD. 
 
         Zastosowana w projekcie numeracja gniazd RJ45 słuŜy wyłącznie celom projektowym i jest dla 
uproszczenia oznaczeń niezaleŜna dla kaŜdego PPD. UŜytkownik moŜe zastosować własny sposób 
oznakowania gniazd.  
 
Instalację okablowania strukturalnego prowadzić w listwach kablowych PCV, kanałach kablowych 
PCV  lub w w korytarzach z sufitem podwieszanym w metalowych korytach kablowych BAKS typu 
PKL 100H60. 
W listwach kablowych dwukomorowych dopuszcza się prowadzenie kabli elektrycznych do gniazd 
230V przeznaczonych dla komputerów.  
Wszystkie obwody wykonać kablami UTP 4x2x0,5 kat. 5e zgodnie ze schematem i planem. 
 
Obwody istniejące, które prowadzą poza zakres inwestycji naleŜy przełoŜyć do nowych kanałów lub 
koryt, aby uzyskać estetyczny wygląd. W przypadku wydłuŜenia się trasy danego obwodu naleŜy 
wymienić go w całości na nowy (od gniazda komputerowego do szafy PPD). 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy ustalić stan aktualny czynnych obwodów, szczególnie tych 
prowadzących poza zakres inwestycji. 
Wszystkie kable (takŜe istniejące) naleŜy zakończyć na patchpanelach w szafie PPD. 
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Instalacja dla sieci bezprzewodowej. 
Projektuje się dodatkowo sieć dla punktów dostępowych sieci bezprzewodowej Access Point 
(zwanych dalej AP). 
Zakłada się umieszczenie po jednym AP na kaŜdej klatce schodowej w kaŜdej kondygnacji (łącznie 
15 punktów AP). 
Niniejszy projekt zawiera wyłącznie okablowanie do kaŜdego z AP zakończone gniazdem RJ45. 
Poszczególne gniazda naleŜy montować nad sufitem podwieszanym.  
Wszystkie kable naleŜy zakończyć w istniejącej szafie GPD (główny punkt dystrybucyjny) 
zlokalizowany w pomieszczeniu na 2 piętrze.  
Zakłada się, Ŝe sieć wykonana będzie w technologii PoE (Power over Eternet) – zasilanie 
prowadzone będzie kablem UTP. 
 Inwestor we własnym zakresie dostarczy odpowiednie urządzenia aktywne i uruchomi całą sieć. 
PoniewaŜ część instalacji wykracza poza zakres inwestycji zakłada się ułoŜenie jej w istniejących 
torach kablowych. W zestawieniu materiałów oraz przedmiarach zostały uwzględnione odpowiednie 
ilości kabli, gniazd RJ45. 
Schemat sieci pokazano na załączonym rysunku. 
 
 
Uziemienie ochronne. 
          Poszczególne szafy PPD naleŜy połączyć z uziomem ochronnym budynku linką miedzianą LY 
16 mm².  
Po wykonaniu połączeń z uziomem budynku wykonać pomiary, wartość uziomu nie moŜe 
przekraczać 10 om.  
 

 

 
2.3  Instalacja telefoniczna 

W budynku istnieje wewnętrzna sieć telefoniczna składająca się ze skrzynek rozdzielczych (po dwie 
na kaŜdej kondygnacji). KaŜda ze skrzynek wyposaŜona jest w łączówki 10 parowe. 
Ich stan jest dobry i pozostawia się je bez zmian. Wymianie ulegają tylko kable abonenckie                     
(w zakresie objętym inwestycją).  
Od kaŜdego projektowanego gniazda telefonicznego RJ11 naleŜy ułoŜyć kabel YTKSY 2x2x0,5 do 
skrzynki rozdzielczej i podłączyć go do łączówek. Wykonać odpowiednie krosowanie. 
 
Wszystkie projektowane gniazda telefoniczne włączyć do ułoŜonych wcześniej kabli na parę pierwszą 
(biało-niebieską) – drugą parę  pozostawić w gnieździe jako rezerwowe. 
PoniewaŜ instalacja telefoniczna jest całkowicie niezaleŜna od komputerowej (brak jest typowej sieci 
okablowania strukturalnego) przyjęto zastosowanie typowych gniazd telefonicznych natynkowych. 
 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy zapoznać się z aktualnym stanem czynnych linii abonenckich. 
Krosowanie linii abonenckich w skrzynkach rozdzielczych wykonać w porozumieniu z konserwatorem 
sieci telefonicznej oraz administratorem obiektu. 
 
 
2.4  Instalacja wykrywania włamania 

W budynku istnieje instalacja wykrywania włamania obejmująca pomieszczenia na parterze oraz 
częściowo na 1 piętrze. Okablowanie prowadzone jest w listwach PCV lub natynkowo. 
W obszarach objętych niniejszą inwestycją okablowanie to naleŜy wymienić w całości na nowe, 
uzyskując w ten sposób naleŜytą estetykę. 
Na parterze projektuje się dwa dodatkowe punkty wyniesione (ekpandery 8 wejść). KaŜdy z nich 
składać się będzie z dwóch modułów ekspanderów typu PC5108 oraz zasilacza typu PC5204 
umieszczonych we wspólnej obudowie z transformatorem oraz akumulatorem 12V/17Ah. 
Jeden expander zostaje przeniesiony z istniejacego punktu , a trzy projektowane. 
Obwód magistralowy wykonać kablem UTP 4x2x0,5, a linie czujek kablami YTDY 6x0,5. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje montaŜ dodatkowych 12 czujek podczerwieni pasywnej 
typu RX40 QZ  (pozostałe czujki pokazane na planie są istniejące) oraz ułoŜenie nowego 
okablowania do wszystkich czujek znajdujących się w obszarze opracowania.  
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Wszystkie kable naleŜy układać w korycie BAKS wspólnie z instalacją komputerową i telefoniczną. 
Kable poza korytem (nad sufitem podwieszanym) prowadzić w rurkach PCV. 
 
Na czas wykonywania remontu istniejące czujki najlepiej zdemontować.  
Wykonać całość okablowania zgodnie planem oraz schematem, a w końcowej fazie remontu (po 
zakończeniu prac budowlanych i malarskich) zainstalować urządzenia (ekspandery, czujki). 
Wykonać stosowne przeprogramowanie centrali alarmowej. 
Prace naleŜy zlecić firmie, która nadzoruje system alarmowy (prowadzi monitoring i konserwację) – 
firma Gemini Szczecin 
 
 
 
 
 
3.  Uwagi ogólne 

       3.1   Uwagi dla wykonawcy robót 

- całość prac w fazie wykonawstwa wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i 
normami ( PN, BN, BHP, P.poŜ.). 

- Wszystkie kable   prowadzić zgodnie z zasadami przyjętymi w telekomunikacji. 
- MontaŜ osprzętu wykonać w oparciu o instrukcje instalowania oraz  dokumentacje 

techniczne. 
- Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych gniazd i prowadzenie listew kablowych 

(szczególnie w pomieszczeniach) ustalić w uŜytkownikiem podczas montaŜu. 
- Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z aktualnym stanem poszczególnych 

istniejących  instalacji. 
- Prace instalacyjne sieci komputerowej wykonywać w porozumieniu z konserwatorem sieci 

komputerowej . 
- Prace instalacyjne sieci telefonicznej wykonywać w porozumieniu z konserwatorem sieci 

telefonicznej. 
- Prace przy systemie wykrywania włamania zlecić firmie Gemini ze Szczecina 
 

3.2  Uwagi dla u Ŝytkownika 

 
- Po przekazaniu wszystkich  instalacji   do eksploatacji naleŜy zlecić ich stałą konserwację 

zapewniając prawidłowość i pewność ich działania. 
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4.   Tabele 

       Tabela 1   Wykaz urządzeń i materiałów podstawowych do budowy instalacji  
                       komputerowej 
 

L.p. Wyszczególnienie Typ Ilość jedn. Dostawca 
   (nr katalog.)    

 Punkty dystrybucyjne     

1 Szafa  19” 18U typ SU 600x400             
z drzwiczkami szklanymi WZ-2733-01-S6-011 4 kpl ZPAS 

2 Zespół wentylacyjny do szafki SU WZ-0200-04-00-000 4 szt. ZPAS 
3 Półka 19” , 2U WZ-SB00-48-04-011 16 szt. ZPAS 

4 Panel 19” 24xRJ45 cat. 5e 
kompletny T-SO-805-114 12 szt. ZPAS 

5 Prowadnica kabli 19” 1U WNK-811-000 12 szt. ZPAS 
6 Listwa 5 gniazd zasilających , 1U   LZ-30F 4 szt. ZPAS 

 Kable instalacyjne i krosowe     

1 Kabel UTP, PVC, drut 4 pary, kat. 5e T-SO-841-000 10400 m ZPAS 

2 Kabel krosowy UTP RJ45-RJ45, 
568B, linka, długość 1m T-SO-850-411 250 szt. ZPAS 

3 Kabel krosowy UTP RJ45-RJ45, 
568B, linka, długość 2m T-SO-850-421 38 szt. ZPAS 

4 Linka miedziana 16mm 2 LY 16 100 m Hurtownia 

 Gniazda instalacyjne i osprz ęt     

1 Moduł  UTP KeystonRJ45 kat. 5e    
(do gniazd abonenckich) T-SO-831-911 233 szt ZPAS 

2 Puszka natynkowa  na  6 modułów 
(2xRJ45 + 2x gniazdo 230V) –  T-SO-828-113 113 szt. ZPAS 

3 Suport na 6 gniazd T-SO-828-713 113 szt. ZPAS 

4 Pokrywa mosaic na 6 gniazd T-SO-828-813 113 szt. ZPAS 

5 Puszka natynkowa  na  2 moduły  
(dla gniazd do AP) T-SO-828-111 15 szt. ZPAS 

6 Suport na 2 gniazda T-SO-828-711 15 szt. ZPAS 

7 Pokrywa mosaic na 2 gniazda T-SO-828-811 15 szt. ZPAS 

8 Płytka czołowa 22,5x45 do 
mocowania modułów Keystone T-SO-828-050 223 szt. ZPAS 

9 Zaślepka T-SO-828-030 20 szt. ZPAS 

Uwaga : gniazda elektryczne 45x45 mm (czerwone) do punktów PEL ujęte są w tomie instalacji  
              elektrycznych 
              10 modułów UTP RJ 45 Keystone przekazać konserwatorowi (na bieŜącą konserwację) 
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Tabela 2   Wykaz urządzeń i materiałów podstawowych do budowy instalacji  
                       telefonicznej 
 

L.p. Wyszczególnienie Typ Ilość jedn. Dostawca 
   (nr katalog.)     

1 Gniazdo telefoniczne RJ11 kompletne z 
puszką natynkową RJ11 szt 54 hurtownia 

2 Kabel telefoniczny YTKSY 2x2x0,5 m 1850 hurtownia 

 
       
 
       Tabela 3   Wykaz urządzeń i materiałów podstawowych do budowy instalacji  
                       wykrywania włamania 
 

L.p. Wyszczególnienie Typ Ilość jedn. Dostawca 
   (nr katalog.)     

1 Moduł 8 linii wejściowych PC5108 szt 2 AAT 

2 Obudowa z transformatorem P17/40 szt. 2 AAT 

3 Zasilacz buforowy PC 5204 szt. 2 AAT 

4 Akumulator 12V/17Ah szt. 2 AAT 

5 Czujka podczerwieni pasywnej RX 40QZ szt. 12 AAT 

6 Kabel UTP kat.5e UTP 4x2x0,5 m 90 AAT 

7 Kabel alarmowy YTDY 6x0,5 m 740 AAT 

8 Rurka PCV RL16 m 120 hurtownia 
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      Tabela 4   Wykaz osprzętu wspólnego dla projektowanych instalacji teletechnicznych  

L.p.  Wyszczególnienie Typ/                      
nr katalog. jedn.  ilość producent/    

dostawca  
1 Koryto kablowe 100mm KPL 100H60 160310 m 300 BAKS 
2 Łącznik BAKS 100mm LSL 100H60 163500 szt. 300 BAKS 
3 Kolano 90 st. BAKS  KKL 100H60 166110 szt. 1 BAKS 
4 Trójnik BAKS 100mm KKL 100H60 166510 szt. 6 BAKS 
5 Wspornik sufitowy WSS 100 720210 szt. 310 BAKS 
6 Kanał kablowy PCV OBO 40x110  z pokrywą 951-411 m 40 ZPAS 

7 Łącznik prosty OBO 40x110 952-411 szt. 20 ZPAS 

8 NaroŜe wewnętrzne OBO 40x110 953-411 szt. 4 ZPAS 

9 NaroŜe zewnętrzne OBO 40x110 954-411 szt. 4 ZPAS 

10 NaroŜe płaskie OBO 40x110 956-411 szt. 4 ZPAS 

11 Końcówka OBO 40x110 957-411 szt. 4 ZPAS 

12 Kanał kablowy PCV OBO 40x90 z pokrywą 951-409 m 40 ZPAS 

13 Łącznik prosty OBO 40x90 952-409 szt. 15 ZPAS 

14 NaroŜe wewnętrzne OBO 40x90 953-409 szt. 4 ZPAS 

15 NaroŜe zewnętrzne OBO 40x90 954-409 szt. 4 ZPAS 

16 NaroŜe płaskie OBO 40x90 956-409 szt. 4 ZPAS 

17 Końcówka OBO 40x90 957-409 szt. 4 ZPAS 

18 Listwa kablowa PCV OBO 30x45 z pokrywą 951-308 m 650 ZPAS 

19 Łącznik prosty OBO 30x45 952-308 szt. 250 ZPAS 

20 NaroŜe wewnętrzne OBO 40x90 953-308 szt. 60 ZPAS 

21 NaroŜe zewnętrzne OBO 30x45 954-308 szt. 60 ZPAS 

22 NaroŜe płaskie OBO 30x45 956-308 szt. 60 ZPAS 

23 Końcówka OBO 30x45 957-308 szt. 40 ZPAS 

24 Listwa kablowa PCV OBO 40x60 951-406 m 60 ZPAS 

25 Łącznik prosty OBO 40x60 952-406 szt. 20 ZPAS 

26 NaroŜe wewnętrzne OBO 40x60 953-406 szt. 6 ZPAS 

27 NaroŜe zewnętrzne OBO 40x60 954-406 szt. 6 ZPAS 

28 NaroŜe płaskie OBO 40x60 956-406  szt. 6 ZPAS 

29 Końcówka OBO 40x60 957-406 szt. 6 ZPAS 

30 Rurka PCV RL28 m 40 hurtownia 
 


