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1. Część ogólna 
1.1 Podstawa opracowania projektu. 
- Zlecenie od Inwestora. 
- Program uŜytkowy budynku. 
- Wytyczne w zakresie instalacji teletechnicznych dostarczone przez Inwestora. 
- Uzgodnienia  z Inwestorem i uŜytkownikami. 
- Uzgodnienia z projektantami innych branŜ. 
- Podkłady architektoniczne bud. w skali 1:100 dostarczone przez Zleceniodawcę 
 
1.2 Przedmiot opracowania. 
            Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji teletechnicznych w budynku zespołu 
szkolno-przedszkolnego w Stepnicy przy ul. Krzywoustego 4. Projektuje się następujące 
niezaleŜne instalacje dla Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej i Przedszkola : 
- instalacja okablowania strukturalnego 
- instalacja nagłośnienia 
- instalacja nadzoru kamerowego CCTV. 
 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i osprzętu innych producentów pod warunkiem, Ŝe będą 
one tej samej klasy i jakości.   
 
1.3 Zakres rzeczowy. 
  Gimnazjum   
Instalacja okablowania strukturalnego: 
     - 65 gniazd  RJ45 
     - szafa dystrybucyjna GPD wraz urządzeniami aktywnymi 
Instalacja nagłośnienia : 
     - 25 głośników, stanowisko obsługi nagłośnienia z pulpitem mikrofonowym 
Instalacja nadzoru kamerowego CCTV 
    - 12 kamer (w tym jedna obrotowa), rejestrator cyfrowy, 2 monitory LCD 
 
   Szkoła Podstawowa i Przedszkole  
Instalacja okablowania strukturalnego: 
     - 95 gniazd  RJ45, szafa dystrybucyjna GPD wraz urządzeniami aktywnymi 
Instalacja nagłośnienia : 
     - 39 głośników, centrala nagłośnienia, mikrofon 
Instalacja nadzoru kamerowego CCTV 
    - 16 kamer (w tym jedna obrotowa), rejestrator cyfrowy, 2 monitory LCD 
 
1.4 Normy i Przepisy 
Podstawą opracowania instalacji okablowania strukturalnego są następujące normy: 
-ISO/IEC 11801:2002 wyd. II,   
-EN 50173-1:2002 wyd. II 
-EN 50174-1:2002 
-EN 50174-2:2002 
-EN 50173-1:2004 
-EN 50346:2002 
-TIA/EIA 569 A, TIA/EIA 568-B.2-1 
-PN-EN50173-1 _AC 
-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.-36   Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetęŜeniami    
                                   (ochronniki). Wymagania i badania. 
-ZN-96/TP S.A.-37   Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
-BN-84/8984-10        Instalacje wnętrzowe – ogólne wymagania. 
- ZN-96/TPSA-009   Przełącznice. Wymagania i badania 
-Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386). 
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2.   Opis techniczny. 
2.1 Stan istniej ący 
W budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Stepnicy istnieją : 
- prosta instalacja komputerowa 
- instalacje nadzoru kamerowego 
PowyŜsze instalacje z uwagi na ich zły stan techniczny oraz niewystarczającą na dzień dzisiejszy 
funkcjonalność muszą ulec wymianie. 
W budynku zainstalowane są systemy alarmowe SWWiN, których instalacje kablowe wykonane są 
w listwach kablowych – przewiduje się ułoŜenie tych kabli w szachtach kablowych oraz w tynku 
(dla zachowania estetyki). 
 
2.2 Koncepcja prowadzenia instalacji wn ętrzowych 
 Wszystkie instalacje teletechniczne będące przedmiotem niniejszego projektu  prowadzone 
będą po wspólnych trasach kablowych.  
Na ciągach głównych w korytarzach przewidziano budowę ciągów koryt kablowych osobnych dla 
instalacji teletechnicznych i elektrycznych, obudowanych płytami GK pod sufitami korytarzy.  
W płytach GK stanowiących obudowę koryt przewidziane są otwory rewizyjne, dla łatwego dostępu 
do kabli, w celu dołoŜenia nowych lub  wymiany starych kabli. Koryta i szachty ujęte zostały w 
tomie instalacji elektrycznych. Wszystkie odejścia kablowe, instalacji teletechnicznych od 
zaprojektowanego szachtu wykonywać naleŜy w rurkach instalacyjnych RB20 układanych w 
bruzdach wykutych pod tynkiem. Punkty Elektryczno-Logiczne (PEL) instalacji okablowania 
strukturalnego zaprojektowano w wykonaniu podtynkowym. Wyjątek stanowi Sala Komputerowa 
pom. nr: 3  18, oraz Świetlica pom. nr. 4, w których zaprojektowano Kanały przypodłogowe DLP 
50x150. W wymienionych pomieszczeniach PEL montowane będą w kanałach DLP.  
Wszystkie przebicia przez stropy wykonywać w rurkach RB o średnicach podanych na 
schematach. 
Do szaf 19” kable z szachtów doprowadzić w korytach DLP (umoŜliwi to łatwość rozbudowy lub 
adaptacji teletechnicznych instalacji kablowych). 
 
2.3  Instalacje teletechniczne w Gimnazjum 
    2.3.1  Instalacja okablowania strukturalnego wraz z  telebimem i central ą telefoniczn ą 
       Projektowaną instalację teleinformatyczną opracowano w sposób uniwersalny pozwalający na 
zastosowanie systemu okablowania strukturalnego dowolnego producenta. Do projektu przyjęto 
osprzęt i urządzenia firmy MOLEX. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i osprzętu dowolnego 
producenta pod warunkiem, Ŝe spełniał będzie wymogi kategori 5e i będzie równowaŜny z 
zaprojektowanym.   
Zaprojektowana sieć ma architekturę gwiazdy z jednym punktem dystrybucyjnym, 
 Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) w pomieszczeniu nr 18 (Sala Komputerowa) na I piętrze 
budynku. W GPD zbiegają się czteroparowe nieekranowane kable, okablowania poziomego (UTP 
4x2x0,5) kat.5e, z poszczególnych punktów abonenckich (PEL) zainstalowanych na parterze i I 
piętrze budynku w części naleŜącej do Gimnazjum. W punkcie dystrybucyjnym GPD między 
poszczególnymi polami wykonane będą odpowiednie połączenie krosowe.  
PoniewaŜ kable przyłączy komputerowych i telefonicznych zostały zaprojektowane w kat. 5e, a 
gniazda komputerowe i telefoniczne w postaci wkładów RJ-45 kat 5e – nie zachodzi potrzeba 
rozróŜniania tych gniazd. O przeznaczeniu danego gniazda decydować będzie krosowanie w 
punkcie dystrybucyjnym (GPD). Takie rozwiązanie daje duŜą elastyczność systemu, poniewaŜ o 
przeznaczeniu danego gniazda (komputerowe lub telefoniczne) decyduje uŜytkownik dokonując 
odpowiedniego krosowania w punkcie dystrybucyjnym.   
Wszystkie kable UTP zakończone będą w szafie GPD  na panelach krosowych 48xRJ-45, kat 5e, 
wysokości 2U . 
 Kabel z centrali telefonicznej (YTKSY 10x2x0,5) zakończyć na panelu telefonicznym 50xRJ45 
kat.3, wysokości 1U.  
W szafie GPD (24U) zamontować przełącznik Superstack 4500 (50 portowy) oraz router dla 
potrzeb internetu.  
   W punktach abonenckich projektuje się instalację gniazd RJ-45 kat. 5e oraz  gniazd 
elektrycznych 230V 50Hz. tworzących punkt elektryczno-logiczny (PEL), gniazda w wykonaniu 
podtynkowym. Gniazda 230 V 50 Hz, (kable zasilające ujęte zostały w tomie instalacji 
elektrycznych) zasilane będą  z wydzielonych obwodów : „zasilanie sieci komputerowej”.  
         Zastosowana w projekcie numeracja gniazd słuŜy celom projektowym. UŜytkownik moŜe 
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zastosować własny sposób oznakowania gniazd.  
Instalację okablowania strukturalnego prowadzić : 
- na ciągach głównych (w korytarzach parteru i Ip) w korytach kablowych (ujętych w tomie instalacji 
elektrycznych) po wspólnej trasie z  innymi instalacjami słaboprądowymi.  
- w Sali komputerowej (pom. nr: 18) i w świetlicy (pom. nr:4), w  kanałach kablowych DLP 50x150, 
na ścianie przy podłodze. Jeden z przedziałów kanału DLP przeznaczony jest dla kabli instalacji 
okablowania strukturalnego, drugi dla kabli zasilających 230V, (ujetych w tomie instalacji 
elektrycznej) W kanałach DLP zainstalowane zostaną PEL (Punkty Elektryczno-Logiczne), na 
które składają się  gniazda RJ45 , gniazda 230V kodowane (czerwone do zasilania komputerów) i 
gniazda 230V standard (białe do zasilania np. drukarek). Typy PEL pokazano na załączonym 
schemacie rysunek nr. 7. 
 - w rurkach RB20, układanych pod tynkiem (w pomieszczeniach). 
Wszystkie obwody wykonać kablami UTP 4x2x0,5 kat. 5e zgodnie ze schematem i planem. 
Zasilanie urządzeń aktywnych z panelu zasilającego 230V w szafie, który naleŜy  włączyć do 
gniazda 230 V, włączonego do sieci zasilającej komputery.  Gniazda dla zasilania GPD i centrali 
telefonicznej ujęte są w tomie instalacji elektrycznych. 
 
Instalacja Telebimu 
Projektuje się telebim Full kolor firmy Abapol z Gdańska o wymiarach 2m (szerokość) x 1m 
(wyskość), który naleŜy zainstalować na ścianie korytarza zgodnie z planem instalacji. 
Z uwagi na stosunkowo nieduŜą odległość od „oglądających” przyjęto wersję o podwyŜszonej 
rozdzielczości. 
 
MoŜliwości i parametry techniczne telebimu  full color:  
Program przesyła do wyświetlacza wybrany fragment obrazu wyświetlanego na monitorze. Pozwala to na 
wyświetlanie na wyświetlaczu dowolnych animacji stworzonych w takich programach jak Adobe Flash CS3, 
Adobe Premiere, itp i odtwarzanych ich przy pomocy takich programów jak: Windows Media Player, Quick 
Time, Media Flash Player. Dodatkowo program umoŜliwia:  
- ustawianie jasności wyświetlacza indywidualnie dla kaŜdej godziny,  
- ustawianie własnych profili kolorów,  
- automatyczne odtwarzanie animacji po starcie programu,- automatyczne uruchamianie programu Windows 
Media Player'a z podaną playlistą.  
Cechy te pozwalają na bezobsługowe działanie programu  
Wyświetlacz pracuje w trzech trybach: 
- tryb automatyczny - spoty przełączane są automatycznie: po skończeniu jednego, wyświetla się kolejny, po  
ostatnim wyświetlany jest pierwszy 
- tryb manualny - spoty przełączane są ręcznie za pomocą pilota. A więc wyświetlany jest ciągle jeden spot i 
na odpowiedni sygnał z pilota spot zmieniany jest na następny lub poprzedni, 
- tryb dobowy - moŜliwość ustawienia przedziału czasowego dla kaŜdego spotu. 
 
Przy tworzeniu spotów do wykorzystania są efekty: 
 - Tekstowe: 
 - Graficzne (obrazki): 
 
Komunikacja z komputerem sterującym poprzez sieć komputerową LAN z dowolnego komputera 
pracującego w tej sieci – w tym celu przewidziano gniazdo RJ 45 przy telebimie. 
Zasilanie 230V z niezaleŜnego obwodu elektrycznego (ujętego w tomie instalacji elektrycznych). 
 
 
Główny Punkt Dystrybucyjny GPD 
Centralnym  punktem dystrybucyjnym  dla  projektowanej instalacji teleinformatycznej w jest 
Główny Punkt Dystrybucyjny GPD  w pomieszczeniu Sali Komputerowej nr: 18.   WyposaŜenie 
GPD pokazano na załączonym rysunku nr 9. Z GPD wyprowadzone zostanie okablowanie 
poziome do poszczególnych PEL zainstalowanych na parterze i I piętrze budynku Gimnazjum.  
  Główny punkt dystrybucyjny GPD podzielony będzie na następujące pola: 
Pole kabli abonenckich - wyposaŜenie będzie w nieekranowane 19” panele krosowe 48xRJ-45, 
kat. 5e,  na których zakończone będą kable UTP 4x2x0,5 z PEL. Przewidziano   rezerwę na 
panelach krosowych dla dodatkowych gniazd RJ-45. 
Pole kabli łącznikowych telefonicznych – wyposaŜone w krosowy panel telefoniczny 50xRJ-45, 1U,  
kat.3, na którym zakończony będzie kabel telefoniczny YTKSY 10x2x0,5  do centrali telefonicznej, 
kabel UTP 4x2x0,5  do skrzynki kablowej SSC 10 A, zainstalowanej na ścianie Sali gimnastycznej 
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na   parterze,  w której zakończone będzie przyłącze kablowe do sieci TP S.A. oraz dwa kable  
UTP 4x2x0,5, dla współpracy central telefonicznych zainstalowanych w budynkach Gimnazjum i 
Szkoły Podstawowej. 
Pole urządzeń aktywnych – wyposaŜone w 50– portowy Switch 4500 50p dla łączności 
komputerowej oraz Router 3012 firmy 3Com. Do Routera doprowadzony zostanie kabel UTP 
4x2x0,5 z przyłącza radiolinii zainstalowanego na dachu budynku, własności Operatora 
dostarczającego Internet.  
WyposaŜenie przełączników spełni wszystkie parametry pozwalając na realizację i obsługę 
następujących protokołów: 
routing IP -  RIP, OSPF, PBR, inter – VLAN routing, 
obsługa Auto QoS, DTP, LACP, STP, VLAN, PVRST, HSRP, CIR, 802.Ix. 
przepustowość 32 Gb/s, pamięć 12000 adresów MAC.       
   W razie potrzeby zwiększenia ilości obsługiwanych komputerów naleŜy w przyszłości 
zainstalować dodatkowe przełączniki. W szafach GPD  i PD przewidziano rezerwę miejsca na 
instalację dodatkowych urządzeń aktywnych. Zaleca się uŜywanie przełączników  tej samej firmy. 
Do uporządkowania przebiegów kabli w szafie GPD naleŜy stosować panele z wieszakami  
kablowymi o wysokości 1U.     
 
Uziemienie ochronne. 
     Szafę GPD naleŜy poł ączyć z uziomem ochronnym budynku link ą miedzian ą LYg 16 mm².  
Po wykonaniu poł ączeń z uziomem budynku wykona ć pomiary, warto ść uziomu nie mo Ŝe 
przekracza ć 10 om. 
  
Centrala telefoniczna 
W związku budową nowej instalacji teleinformatycznej (komputerowo-telefoniczna), nastąpi zmiana  
lokalizacji centrali telefonicznej (CA), która obecnie zainstalowana jest w Sekretariacie (pok. nr. 
13). Po wybudowaniu nowej instalacji CA przeniesiona zostanie do Sali komputerowej (pok. nr. 
18). PowyŜsze wymusiło przebudowę istniejącego przyłącza kablowego do sieci 
telekomunikacyjnej Operatora - TP S.A. który obecnie dostarcza usługi telefoniczne. Projekt 
przewiduje budowę nowego PD (punkt dostępowy do sieci Operatora), na ścianie Sali 
gimnastycznej (patrz rysunek nr 1). Projektuje się budowę kabla UTP 4x2x0,5 od PD do CA w 
pomieszczeniu nr 18. Operator we własnym zakresie przebuduje obecne przyłącze kablowe od  
istniejącego słupa kablowego do projektowanego PD. Wykonawca po wybudowaniu PD, musi z co 
najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem poinformować TP S.A. o zamiarze przenoszenia CA 
do nowego pomieszczenia i moŜliwości do przystąpienia do przebudowy przyłącza kablowego.  
 
Pomiary okablowania poziomego  
Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent Link) w 
odniesieniu do wartości granicznych parametrów wg normatywnego Załącznika A, normy 
PN-EN 50173-1:2004: 
  - Pomiary naleŜy wykonać miernikiem dynamicznym, posiadającym oprogramowanie 
umoŜliwiające pomiar parametrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. Miernik musi 
posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.  
  - Do wykonania pomiarów części miedzianej okablowania naleŜy uŜyć uniwersalnych adapterów 
pomiarowych, gwarantujących pełną zgodność ze wszystkimi wymaganiami obowiązujących norm.  
Pomiary naleŜy wykonać w konfiguracji łącza stałego kategorii 5/klasy E. Taka konfiguracja 
pomiarowa daje analizę całego łącza, łącznie z gniazdami końcowymi: w panelu krosowym (punkt 
dystrybucyjny) i w gnieździe abonenckim (PEL). 

2.3.2  Instalacja nagło śnienia 

Zaprojektowany system nagłośnienia szkoły oparto na urządzeniach aktywnych ITC oraz 
głośnikach firmy Partner Sp. z o. o. 
Centrala nagłośnienia T-6624 o mocy 240W RMS posiada wbudowany tuner FM/AM, odtwarzacz 
CD/DVD z mp3. 
Funkcje programowania pozwalają na realizację do 80 zadań kaŜdego dnia. 
Zgodnie z wytycznymi uŜytkownika zaprojektowano system tak, aby była moŜliwość nadania 
komunikatów niezaleŜnie do kaŜdej klasy. W tym celu niezbędne są dodatkowe selektory linii 
głośnikowych typu T6212A oraz wzmacniacz mocy. 
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Do nadawania komunikatów słownych przyjęto pulpit mikrofonowy T-218A, z którego będzie 
moŜliwość wyboru stref. 
Zaprojektowano łącznie 15 niezaleŜnych linii głośnikowych, a w tym : 
- 13 linii do kaŜdej klasy (w kaŜdej klasie jeden głośnik z regulatorem głośności) 
- 1 linia do biblioteki (dwa głośniki z regulatorami głośności) 
- 1 linia na korytarzach Gimnazjum (10 głośników bez regulatorów głośności). 
Głośniki ścienne o mocy 6W  montować na ścianach na wysokości ok. 2,5 m zgodnie z planem 
instalacji. 
Wszystkie obwody głośnikowe wykonać kablami TLY 2x2,5 zgodnie ze schematem i planem 
instalacji nagłośnienia. 
Urządzenia aktywne naleŜy zamontować w szafie 19” wspólnie z rejestratorem wideo.  
 
Realizacja „dzwonków lekcyjnych” poprzez system nag łośnienia 
NaleŜy zaprogramować centralę nagłośnienia : 
- krok (nr kolejny programu)  
- Ŝródło (wybrać kartę CompactFlash, na której naleŜy nagrać dźwięk dzwonka –moŜe być ich 
   kilka) 
- czas (ustawić czas włączenia danego „dzwonka”) 
utwór (wybrać nr nagranego dźwięku dzwonka) 
Następnie wybrać dni tygodnia, w których ma być realizowany program (poniedziałek – piątek). 
 
Zasilanie urządzeń nagłośnienia 230V AC z bloku gniazd zasilających.  
 
 2.3.3  Instalacja nadzoru kamerowego CCTV 
Zakłada się utworzenie systemu nadzoru kamerowego opartego na urządzeniach NOVUS.      
Główne centrum nadzoru  zlokalizowane będzie w gabinecie dyrektora na I piętrze, przy czym 
multiplekser-rejestrator naleŜy montować w szafie GPD wspólnie z urządzeniami aktywnymi 
nagłośnienia. 
Zastosowany multiplekser-rejestrator VIDIUS 5116 pozwala na niezaleŜną obserwację obrazów 
poprzez lokalną sieć LAN. NaleŜy w tym celu połączyć go do gniazda komputerowego RJ45 
(ujętego w części okablowania strukturalnego). Standartowo dołączane oprogramowanie pozwoli 
na dodatkową obserwację obrazów z dowolnego komputera pracującego w sieci LAN. 
Do obserwacji newralgicznych stref  zastosowano kamery kolorowe  o rozdzielczości 600 linii, 
produkcji firmy NOVUS, które charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi, duŜą 
niezawodnością, przy zachowaniu umiarkowanych cen. 
Projektuje się łącznie 12 kamer, a w tym : 
- 9 kamer stałych kopułkowych instalowanych wewnątrz budynku   
- 1 kamerę zewnętrzną montowaną na elewacji budynku (w obudowie z grzałką) 
- 2 kamery szybkoobrotowe zewnętrzne 
Kamery naleŜy montować w wyznaczonych miejscach zgodnie z planem instalacji. 
Kamery kopułkowe typu NVC-GDN4402V zawierają obiektywy  z ręczną regulacją ogniskowej w 
zakresie 2,8÷12 mm,  co zapewni precyzyjne ustawienie pola widzenia kamery, zgodnie z 
wytycznymi uŜytkownika obiektu.  
Kamera zewnętrzna typu NVC-GDN5801C-3  z  obiektywami typu NVL2812  z przysłoną             
automatyczną DC (1/3” ; ręczna regulacja ogniskowej w zakresie 2,8÷10 mm) montować w 
obudowach z grzałką typ NVH 300H. 
Kamery szybkoobrotowe serii CAMA II typu NVC-SD226DN z obiektywem ¼”posiadają doskonałe 
właściwości – najwaŜniejsze parametry: 
� Rozdzielczość pozioma: do 580 TVL  
� Czułość: od 0.0011 lx/F=1.6 (DSS)  
� Typ obiektywu: motor-zoom z automatyczną przysłoną i ostrością  
� Szeroki Zakres Dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla róŜnych poziomów 
oświetlenia  
     sceny  
� WydłuŜony czas ekspozycji (DSS)  
� 8 patroli  
� 17 tras automatycznego skanowania  
� 8 tras obserwacji (do 500 s)  
� 240 presetów  
� Detekcja ruchu dla presetów  
� NiezaleŜne ustawienia automatyki ekspozycji dla kaŜdego presetu  
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� 8 stref prywatności  
� Zoom: 36 x optyczny, 12 x cyfrowy  
� 8 wejść alarmowych i 4 wyjścia przekaźnikowe (NO/NC), aktywacja tras obserwacji, patroli, presetów  
     i funkcji automatycznego skanowania  
� Funkcja „parkowania”  
� Auto-flip - automatyczny obrót kamery o 180°  
� Menu ekranowe w języku polskim, z dostępem zabezpieczonym hasłem, programowalne za pomocą: 
- klawiatury NV-KBD60, NV-KBD40, 
- bezpośrednio z panelu rejestratorów NOVUS® serii DVR5000  
� Ustawienia prędkości obrotu i uchyłu kamery (trzy tryby)  
� Klosz akrylowy w zestawie  
� Zasilanie: 24 VAC. 

 
Wszystkie zastosowane kamery pracują w automatycznym trybie dzień-noc, co zapewnia 
poprawny obraz nawet przy słabym oświetleniu. Przyjęte kamery wandaloodporne wyposaŜone są 
w specjalne obudowy wykonane z poliwęglanu, który jest bardzo odporny na uderzenia i inne 
czynniki zewnętrzne. Obudowa chroni kamerę przed zniszczeniem. Tego typu kamery stosowane 
są w miejscach, które szczególnie naraŜone są na zewnętrzne uszkodzenia. 
 
 Przewidziano jeden  multiplekser-rejestrator typu DVR5116/DVD, który  jest nowoczesnym, 
niezawodnym cyfrowym urządzeniem przeznaczonym do pracy w systemach nadzoru CCTV.                          
Podstawowe jego cechy to : 

• Pentaplex (równoczesny zapis, odtwarzanie nagrań i połączenia sieciowe)  
• Rejestracja MPEG 4 
• Prędkość nagrywania do 400 obrazów na sekundę (dla wszystkich kamer)  
• HDD 250GB  (przyjęto dodatkowy 500GB) 
• Nagrywarka DVD 
• Fast Ethernet, USB 2.0 
• Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu  
• Przyjazne uŜytkownikowi menu ekranowe w języku polskim  
•  

Multiplekser montować w szafie 19” wspólnie z urządzeniami nagłośnienia. Przewidziano dwa 
monitory LCD – jeden montować obok szafy 19” (w gabinecie dyrektora), drugi w sekretariacie.  
Z uwagi na brak stałej obserwacji z kamer zrezygnowano z pulpitu sterującego do kamer 
obrotowych, funkcje te w razie potrzeby moŜna realizować bezpośrednio z rejestratora. 
Zakłada się , Ŝe kamery obrotowe zostaną zaprogramowane do automatycznej pracy w ustalonym 
trybie po ustalonych trasach. 
Kamery kopułkowe montować na suficie, a następnie dokonać regulacji ogniskowej obiektywów  
tak aby uzyskać zakładany obszar obserwacji (szczegółowych uzgodnień dokonać z 
uŜytkownikiem obiektu podczas montaŜu). 
Plan instalacji systemu nadzoru kamerowego, a takŜe schemat przedstawiono na rysunkach .  
Wszystkie obwody zasilające kamery ujęte są w tomie instalacji elektrycznych (zakończone 
puszkami ). Do kamer zewnętrznych naleŜy doprowadzić kable zasilające bezpośrednio z puszek 
elektrycznych, a do kamer wewnętrznych z zasilaczy 12V, które naleŜy instalować w szachtach.   
Wszystkie połączenia „wizyjne” wykonać kablami typu RG6  (75om) zgodnie ze schematem.      
Trasę układania kabli pokazano na planie instalacji. 
Przestrzegać zasad łączenia ekranów kabli. 
Kable  prowadzić w szachtach kablowych w korycie kablowym (wspólnie z innymi instalacjami 
niskoprądowymi), a na pozostałych odcinkach  w  lub rurkach  RB 20 w tynku. 
Wszystkie kable instalacji nadzoru kamerowego w serwerowni prowadzić w korycie kablowym, a 
odcinki pionowe w korycie PCV.  
Na końcach  kabli  RG6  montować wtyczki BNC 75om. 
Zgodnie z ustaleniami z uŜytkownikiem przewidziano rezerwowe obwody do kamer w klasach. 
Kable te naleŜy zakończyć w miejscu montaŜu kamery pozostawiając po 0,5 m zapasu. 
Rezerwowe obwody wideo (kable RG6) ułoŜyć w szafie 19”, a kable zasilające (YLY 2x1,0) 
pozostawić przy puszkach elektrycznych w szachtach – nie podłączać zasilania ! 
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2.4  Instalacje teletechniczne Szkole Podstawowej i  Przedszkolu 
2.4.1  Instalacja okablowania strukturalnego wraz z  telebimem  
       Projektowaną instalację teleinformatyczną opracowano w sposób uniwersalny pozwalający na 
zastosowanie systemu okablowania strukturalnego dowolnego producenta. Do projektu przyjęto 
osprzęt i urządzenia firmy MOLEX. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i osprzętu dowolnego 
producenta pod warunkiem, Ŝe spełniał wymogi kategori 5e i będzie równowaŜny z 
zaprojektowanym.   
Zaprojektowana sieć ma architekturę gwiazdy z jednym punktem dystrybucyjnym, 
 Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) w pomieszczeniu nr 1 (Sala Komputerowa) na I piętrze 
budynku. W GPD zbiegają się czteroparowe nieekranowane kable, okablowania poziomego (UTP 
4x2x0,5) kat.5e, z poszczególnych punktów abonenckich (PEL) zainstalowanych na parterze i I 
piętrze budynku w części naleŜącej do Gimnazjum. W punkcie dystrybucyjnym GPD między 
poszczególnymi polami wykonane będą odpowiednie połączenie krosowe.  
PoniewaŜ kable przyłączy komputerowych i telefonicznych zostały zaprojektowane w kat. 5e, a 
gniazda komputerowe i telefoniczne w postaci wkładów RJ-45 kat 5e – nie zachodzi potrzeba 
rozróŜniania tych gniazd. O przeznaczeniu danego gniazda decydować będzie krosowanie w 
punkcie dystrybucyjnym (GPD). Takie rozwiązanie daje duŜą elastyczność systemu, poniewaŜ o 
przeznaczeniu danego gniazda (komputerowe lub telefoniczne) decyduje uŜytkownik dokonując 
odpowiedniego krosowania w punkcie dystrybucyjnym.   
Wszystkie kable UTP zakończone będą w szafie GPD  na panelach krosowych 48xRJ-45, kat 5e, 
wysokości 2U . 
 Kabel z centrali telefonicznej (YTKSY 10x2x0,5) zakończyć na panelu telefonicznym 50xRJ45 
kat.3, wysokości 1U.  
W szafie GPD (24U) zamontować przełącznik Superstack 4500 (50 portowy) oraz router dla 
potrzeb internetu.  
   W punktach abonenckich projektuje się instalację gniazd RJ-45 kat. 5e oraz  gniazd 
elektrycznych 230V 50Hz. tworzących punkt elektryczno-logiczny (PEL), gniazda w wykonaniu 
podtynkowym. Gniazda 230 V 50 Hz, (kable zasilające ujęte zostały w tomie instalacji 
elektrycznych) zasilane będą  z wydzielonych obwodów : „zasilanie sieci komputerowej”.  
         Zastosowana w projekcie numeracja gniazd słuŜy celom projektowym. UŜytkownik moŜe 
zastosować własny sposób oznakowania gniazd.  
Instalację okablowania strukturalnego prowadzić : 
- na ciągach głównych (w korytarzach parteru i Ip) w korytach kablowych (ujętych w tomie instalacji 
elektrycznych) po wspólnej trasie z  innymi instalacjami słaboprądowymi.  
- w Sali komputerowej (pom. nr: 18) i w świetlicy (pom. nr:4), w  kanałach kablowych DLP 50x150, 
na ścianie przy podłodze. Jeden z przedziałów kanału DLP przeznaczony jest dla kabli instalacji 
okablowania strukturalnego, drugi dla kabli zasilających 230V, (ujetych w tomie instalacji 
elektrycznej) W kanałach DLP zainstalowane zostaną PEL (Punkty Elektryczno-Logiczne), na 
które składają się  gniazda RJ45 , gniazda 230V kodowane (czerwone do zasilania komputerów) i 
gniazda 230V standard (białe do zasilania np. drukarek). Typy PEL pokazano na załączonym 
schemacie rysunek nr. 7. 
 - w rurkach RB20, układanych pod tynkiem (w pomieszczeniach). 
Wszystkie obwody wykonać kablami UTP 4x2x0,5 kat. 5e zgodnie ze schematem i planem. 
Zasilanie urządzeń aktywnych z panelu zasilającego 230V w szafie, który naleŜy  włączyć do 
gniazda 230 V, włączonego do sieci zasilającej komputery.  Gniazda dla zasilania GPD i centrali 
telefonicznej ujęte są w tomie instalacji elektrycznych. 
 
Instalacja Telebimu 
Projektuje się telebim Full kolor firmy Abapol z Gdańska o wymiarach 2m (szerokość) x 1m 
(wyskość), który naleŜy zainstalować na ścianie korytarza zgodnie z planem instalacji. 
Z uwagi na stosunkowo nieduŜą odległość od „oglądających” przyjęto wersję o podwyŜszonej 
rozdzielczości. 
 
MoŜliwosci i parametry techniczne telebimu  full color podane zostały w pkt. 2.3.1 
 
Komunikacja z komputerem sterującym poprzez sieć komputerową LAN z dowolnego komputera 
pracującego w tej sieci – w tym celu przewidziano gniazdo RJ 45 przy telebimie. 
Zasilanie 230V z niezaleŜnego obwodu elektrycznego (ujętego w tomie instalacji elektrycznych). 
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Główny Punkt Dystrybucyjny GPD 
Centralnym  punktem dystrybucyjnym  dla  projektowanej instalacji teleinformatycznej w jest 
Główny Punkt Dystrybucyjny GPD  w pomieszczeniu Sali Komputerowej nr: 1.   WyposaŜenie GPD 
pokazano na załączonym rysunku nr 10. Z GPD wyprowadzone zostanie okablowanie poziome do 
poszczególnych PEL zainstalowanych na parterze, I i II piętrze budynku Szkoły Podstawowej i 
Przedszkola.  
  Główny punkt dystrybucyjny GPD podzielony będzie na następujące pola: 
Pole kabli abonenckich - wyposaŜenie będzie w nieekranowane 19” panele krosowe 48xRJ-45, 
kat. 5e,  na których zakończone będą kable UTP 4x2x0,5 z PEL. Przewidziano   rezerwę na 
panelach krosowych dla dodatkowych gniazd RJ-45. 
Pole kabli łącznikowych telefonicznych – wyposaŜone w krosowy panel telefoniczny 50xRJ-45, 1U,  
kat.3, na którym zakończony będzie kabel telefoniczny YTKSY 10x2x0,5  do centrali telefonicznej, 
kabel UTP 4x2x0,5  do skrzynki kablowej SSC 10 A, zainstalowanej na ścianie budynku na II 
piętrze   w której zakończone będzie przyłącze kablowe do sieci TP S.A. oraz dwa kable  
UTP 4x2x0,5, dla współpracy central telefonicznych zainstalowanych w budynkach Gimnazjum i 
Szkoły Podstawowej. 
Pole urządzeń aktywnych – wyposaŜone w 50– portowy Switch 4500 50p dla łączności 
komputerowej oraz Router 3012 firmy 3Com. Do Routera doprowadzony zostanie kabel UTP 
4x2x0,5 z przyłącza radiolinii zainstalowanego na dachu budynku, własności Operatora 
dostarczającego Internet.  
WyposaŜenie przełączników spełni wszystkie parametry pozwalając na realizację i obsługę 
następujących protokołów: 
routing IP -  RIP, OSPF, PBR, inter – VLAN routing, 
obsługa Auto QoS, DTP, LACP, STP, VLAN, PVRST, HSRP, CIR, 802.Ix. 
przepustowość 32 Gb/s, pamięć 12000 adresów MAC.       
   W razie potrzeby zwiększenia ilości obsługiwanych komputerów naleŜy w przyszłości 
zainstalować dodatkowe przełączniki. W szafach GPD  i PD przewidziano rezerwę miejsca na 
instalację dodatkowych urządzeń aktywnych. Zaleca się uŜywanie przełączników  tej samej firmy. 
Do uporządkowania przebiegów kabli w szafie GPD naleŜy stosować panele z wieszakami  
kablowymi o wysokości 1U.     
 
Uziemienie ochronne. 
     Szafę GPD naleŜy poł ączyć z uziomem ochronnym budynku link ą miedzian ą LYg 16 mm².  
Po wykonaniu poł ączeń z uziomem budynku wykona ć pomiary, warto ść uziomu nie mo Ŝe 
przekracza ć 10 om. 
 
Centrala telefoniczna 
W związku budową nowej instalacji teleinformatycznej (komputerowo-telefoniczna), nastąpi zmiana  
lokalizacji centrali telefonicznej (CA), która obecnie zainstalowana jest na parterze w Sekretariacie  
(pok. nr. 25). Po wybudowaniu nowej instalacji CA przeniesiona zostanie do Sali komputerowej 
(pok. nr. 1), na I piętrze. PowyŜsze wymusiło przebudowę istniejącego przyłącza kablowego do 
sieci telekomunikacyjnej Operatora - TP S.A. który obecnie dostarcza usługi telefoniczne. Projekt 
przewiduje budowę nowego PD (punkt dostępowy do sieci Operatora), na ścianie Sali 
gimnastycznej (patrz rysunek nr 1). Projektuje się budowę kabla UTP 4x2x0,5 od PD do CA w 
pomieszczeniu nr 1. Operator we własnym zakresie przebuduje obecne przyłącze kablowe od  
istniejącego słupa kablowego do projektowanego PD. Wykonawca po wybudowaniu PD, musi z co 
najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem poinformować TP S.A. o zamiarze przenoszenia CA 
do nowego pomieszczenia i moŜliwości do przystąpienia do przebudowy przyłącza kablowego.  
 
Pomiary okablowania poziomego  
Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent Link) w 
odniesieniu do wartości granicznych parametrów wg normatywnego Załącznika A, normy 
PN-EN 50173-1:2004: 
  - Pomiary naleŜy wykonać miernikiem dynamicznym, posiadającym oprogramowanie 
umoŜliwiające pomiar parametrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. Miernik musi 
posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.  
  - Do wykonania pomiarów części miedzianej okablowania naleŜy uŜyć uniwersalnych adapterów 
pomiarowych, gwarantujących pełną zgodność ze wszystkimi wymaganiami obowiązujących norm.  
Pomiary naleŜy wykonać w konfiguracji łącza stałego kategorii 5/klasy E. Taka konfiguracja 
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pomiarowa daje analizę całego łącza, łącznie z gniazdami końcowymi: w panelu krosowym (punkt 
dystrybucyjny) i w gnieździe abonenckim (PEL). 
 
2.4.2  Instalacja nagło śnienia 
   Zaprojektowany system nagłośnienia szkoły oparto na centrali nagłośnienia ITC oraz głośnikach 
firmy Partner Sp. z o. o. 
Centrala nagłośnienia T-6624 o mocy 350W RMS posiada wbudowany tuner FM/AM, odtwarzacz 
CD/DVD z mp3. 
Funkcje programowania pozwalają na realizację do 80 zadań kaŜdego dnia. 
Zgodnie z wytycznymi uŜytkownika zaprojektowano system z podziałem na 3 strefy nagłośnienia.   
Do nadawania komunikatów słownych przyjęto mikrofon T-521. 
Zaprojektowano 3 niezaleŜne linie głośnikowe, a w tym : 
- 1 linia - klasy na I piętrze (łącznie 10 głośników z regulatorami głośności) 
- 1 linia do biblioteki (łącznie 9 głośników z regulatorami głośności) 
- 1 linia na korytarzach Szkoły Podstawowej (20 głośników bez regulatorów głośności). 
Głośniki ścienne o mocy 6W  montować na ścianach zgodnie z planem instalacji. 
Wszystkie obwody głośnikowe wykonać kablami TLY 2x2,5 zgodnie ze schematem i planem 
instalacji nagłośnienia. 
Centralę nagłośnienia naleŜy zamontować w na biurku w pomieszczeniu nr 7 na I piętrze.  
Zasilanie  230V AC z niezaleŜnego obwodu elektrycznego (ujętego w tomie instalacji 
elektrycznych)  
 
Realizacja „dzwonków lekcyjnych” poprzez system nag łośnienia 
NaleŜy zaprogramować centralę nagłośnienia : 
- krok (nr kolejny programu) 
- Ŝródło (wybrać kartę CompactFlash, na której naleŜy nagrać dźwięk dzwonka –moŜe być ich 
   kilka) 
- czas (ustawić czas włączenia danego „dzwonka”) 
utwór (wybrać nr nagranego dźwięku dzwonka) 
Następnie wybrać dni tygodnia, w których ma być realizowany program (poniedziałek – piątek). 
 
 2.4.3  Instalacja nadzoru kamerowego CCTV 
Zakłada się utworzenie systemu nadzoru kamerowego opartego na urządzeniach NOVUS.      
Główne centrum nadzoru  zlokalizowane będzie w gabinecie dyrektora na I piętrze, przy czym 
multiplekser-rejestrator naleŜy montować w szafie GPD wspólnie z urządzeniami aktywnymi 
nagłośnienia. 
Zastosowany multiplekser-rejestrator VIDIUS 5116 pozwala na niezaleŜną obserwację obrazów 
poprzez lokalną sieć LAN. NaleŜy w tym celu połączyć go do gniazda komputerowego RJ45 
(ujętego w części okablowania strukturalnego). Standartowo dołączane oprogramowanie pozwoli 
na dodatkową obserwację obrazów z dowolnego komputera pracującego w sieci LAN. 
Do obserwacji newralgicznych stref  zastosowano kamery kolorowe  o rozdzielczości 600 linii, 
produkcji firmy NOVUS, które charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi, duŜą 
niezawodnością, przy zachowaniu umiarkowanych cen. 
Projektuje się łącznie 12 kamer, a w tym : 
- 9 kamer stałych kopułkowych instalowanych wewnątrz budynku   
- 1 kamerę zewnętrzną montowaną na elewacji budynku (w obudowie z grzałką) 
- 2 kamery szybkoobrotowe zewnętrzne 
Kamery naleŜy montować w wyznaczonych miejscach zgodnie z planem instalacji. 
Kamery kopułkowe typu NVC-GDN4402V zawierają obiektywy  z ręczną regulacją ogniskowej w 
zakresie 2,8÷12 mm,  co zapewni precyzyjne ustawienie pola widzenia kamery, zgodnie z 
wytycznymi uŜytkownika obiektu.  
Kamera zewnętrzna typu NVC-GDN5801C-3  z  obiektywami typu NVL2812  z przysłoną             
automatyczną DC (1/3” ; ręczna regulacja ogniskowej w zakresie 2,8÷10 mm) montować w 
obudowach z grzałką typ NVH 300H. 
 
Kamery szybkoobrotowe serii CAMA II typu NVC-SD226DN z obiektywem ¼”posiadają doskonałe 
właściwości – najwaŜniejsze parametry opisane zostały w pkt. 2.3.3 
Wszystkie zastosowane kamery pracują w automatycznym trybie dzień-noc, co zapewnia 
poprawny obraz nawet przy słabym oświetleniu. Przyjęte kamery wandaloodporne wyposaŜone są 
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w specjalne obudowy wykonane z poliwęglanu, który jest bardzo odporny na uderzenia i inne 
czynniki zewnętrzne. Obudowa chroni kamerę przed zniszczeniem. Tego typu kamery stosowane 
są w miejscach, które szczególnie naraŜone są na zewnętrzne uszkodzenia. 
 Przewidziano jeden  multiplekser-rejestrator typu DVR5116/DVD, który  jest nowoczesnym, 
niezawodnym cyfrowym urządzeniem przeznaczonym do pracy w systemach nadzoru CCTV.                          
Multiplekser montować na biurku w gabinecie dyrektora. Przewidziano dwa monitory LCD – jeden 
montować obok rejestratora (w gabinecie dyrektora), drugi w sekretariacie.  
Z uwagi na brak stałej obserwacji z kamer zrezygnowano z pulpitu sterującego do kamery 
obrotowej, funkcje te w razie potrzeby moŜna realizować bezpośrednio z rejestratora. 
Zakłada się , Ŝe kamera obrotowa zostanie zaprogramowana do automatycznej pracy w ustalonym 
trybie po ustalonych trasach. 
Kamery kopułkowe montować na suficie, a następnie dokonać regulacji ogniskowej obiektywów  
tak aby uzyskać zakładany obszar obserwacji (szczegółowych uzgodnień dokonać z 
uŜytkownikiem obiektu podczas montaŜu). 
Plan instalacji systemu nadzoru kamerowego, a takŜe schemat przedstawiono na rysunkach .  
Wszystkie obwody zasilające kamery ujęte są w tomie instalacji elektrycznych (zakończone 
puszkami ). Do kamer zewnętrznych naleŜy doprowadzić kable zasilające bezpośrednio z puszek 
elektrycznych, a do kamer wewnętrznych z zasilaczy 12V, które naleŜy instalować w szachtach.   
Wszystkie połączenia „wizyjne” wykonać kablami typu RG6  (75om) zgodnie ze schematem.      
Trasę układania kabli pokazano na planie instalacji. 
Przestrzegać zasad łączenia ekranów kabli. 
Kable  prowadzić w szachtach kablowych w korycie kablowym (wspólnie z innymi instalacjami 
niskoprądowymi), a na pozostałych odcinkach  w  lub rurkach  RB 20 w tynku. 
Wszystkie kable instalacji nadzoru kamerowego w serwerowni prowadzić w korycie kablowym, a 
odcinki pionowe w korycie PCV.  
Na końcach  kabli  RG6  montować wtyczki BNC 75om. 
 
  5. Uwagi 

Uwagi dla Wykonawcy 

- 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 urządzeń wykonać w oparciu o instrukcje instalowania oraz  dokumentacje 

techniczno- ruchowe dostarczane wraz z urządzeniami. 
- Po uruchomieniu systemów przeprowadzić przeszkolenie wyznaczonych przez inwestora 

osób oraz dostarczyć instrukcje uŜytkowania i obsługi poszczególnych elementów 
systemów. 

- PrzełoŜenie linii kablowych instalacji alarmowych SWWiN do szachtów i w tynk zlecić 
firmie konserwującej te systemy (zapewni to naleŜytą, nieprzerwaną ochronę obiektu 
podczas robót oraz w późniejszym okresie). 

- Wszystkie prace koordynować z wykonawcą instalacji elektrycznych oraz z 
konserwatorem systemów alarmowych SWWiN, który adaptuje instalacje kablowe            
(firmą Samson z Goleniowa) 

- Ustalić z TPSA termin przełączenia telefonicznych linii miejskich, a z dostawcą Internetu 
(firmą AS Consulting z Trzeszczyna) termin przełączenia kabli z radiolini. 

 
       Uwagi dla u Ŝytkownika 

- Po przekazaniu wszystkich  instalacji   do eksploatacji naleŜy zlecić ich stałą konserwację 
zapewniając prawidłowość i pewność ich działania. 

- NaleŜy wyznaczyć fachową (przeszkoloną) obsługę 
             Instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe poszczególnych 
             urządzeń dostarczane są  przez producenta wraz z urządzeniami. 
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Tab.1  Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych – instalacja okablowania  
            strukturalnego w Gimnazjum 

Wyszczególnienie Typ (nr. katalogowy) Ilość jedn. Dostawca 

  Urządzenia         

1 Szafa  19” 24U 600x600 
WZ-SZB-094-1EAA-

25-2411-011 
1 szt ZPAS 

2 Panel 19” 48xRJ45 568B,UTP PowerCat 5e, 2U PID-00059 2 szt Molex 
3 Panel 19”  telefoniczny 50xRJ45 KATT, UOSC PID-00145 1 szt Molex 
4 Panel 19” z wieszakami, 1U 25.CO01G 5 szt Molex 
5 Panel wentylacyjny 3x9W 230V, 1U 25.DO140 1 szt Molex 
6 Półka 19” ModBoxIII gł.400mm, 2U 25.DO060 3 szt Molex 
7 Blok 5 gniazd 2P+Z, 2U   25.D0150 1 szt Molex 
8 Przełącznik   50 portowy 3Com Switch 4500 50p 1 szt 3Com 
9 Router 3Com 3Com 3012 1 szt 3Com 

  Kable instalacyjne i krosowe         

1 Kabel UTP PowerCat, 5e, PVC, 4p 39-504-LS 2600     m Molex 

2 
Kabel krosowy RJ45-RJ45, 568B, linka, 
UTP,kat.5e, 3m 

PCD-00182-0E 70 szt Molex 

3 Kabel energetyczny YLY 3x1,5 10 m hurtownia 
4 Kabel parowy  YTKSY 10x2x0,5 10 m Telefonika 
5 Linka miedziana 16 mm2 LgY 16 50 m hurtownia 

  Gniazda instalacyjne i osprzęt         
1  Mod Mosaic 22,5x45, 1xRJ45,568B, UTP,kat 5e 16.1B.011.A1032 65 szt Molex 

2 Gniazdo 2P+Z, standard 077111 65 szt Legrand 
3 Gniazdo 2P+Z, kodowane (czerwone) 077114 65 szt Legrand 
4 Puszka 2 moduły, gł. 40 mm, (w tynku) 080141 103 szt Legrand 
5 Puszka 6 modułów, gł. 40 mm, (na tynk)  080286 6 szt Legrand 
6 Uchwyt do puszki,  6 modułów, (w i na tynku) 080253 7 szt Legrand 
7 Ramka do puszki, 6 modułów, (w i na tynku) 078816 7 szt Legrand 
8 Uchwyt do puszki,  10 modułów, (w tynku) 080254 20 szt Legrand 
9 Ramka do puszki, 10 modułów, (w tynku) 078810 20 szt Legrand 
10 Uchwyt+ramka 2 moduły, (do kanału DLP) 010952 10 szt Legrand 
11 Uchwyt+ramka 4 moduły, (do kanału DLP) 010954 2 szt Legrand 
12 Uchwyt+ramka 8 modułów, (do kanału DLP) 010958 8 szt Legrand 
13 Zaślepka 1 moduł 078720 10 szt Legrand 
14 Podstawa kanału  DLP 50x150 010432 25 m Legrand 
15 Pokrywa kanału DLP 65 010501 50 m Legrand 
16 Przegroda dzieląca kanał 010472 25 m Legrand 
17 Zaślepka końcowa DLP 50x150 010703 6 szt Legrand 
18 Listwa kablowa LN 50x20.2 330161 30 m Legrand 
19 Łącznik prosty  330964 20 szt Legrand 
20 NaroŜnik wewnętrzny  330968 10 szt Legrand 
21 Rurka gładka RB20  Premium 330553 250 m Legrand 
22 Rurka gładka RB47 Premium 330561 2 m Legrand 
23 Listwa nadpodłogowa 030092 20 m Legrand 
24 Skrzynka zakończeń kablowych SSc 10 A 1 kpl AGMAR 

  Telebim         

1 
Telebim full kolor o podwyŜszonej rozdzielczości 
o wymiarach 2x1 m (szer. x wys.) ze sterowaniem 
przewodowym LAN 

LED full kolor           
2x1 m 

1 kpl 
Abapol 
Gdańsk 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i osprzętu dowolnego producenta pod warunkiem, Ŝe 
spełniał będzie wymogi kategori 5e i będzie równowaŜny z zaprojektowanym.   
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Tab. 2  Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych – instalacja nagłośnienia  
             w Gimnazjum 

L.p.                          Wyszczególnienie Nazwa / Typ Ilość Jedn. producent/     
dostawca 

  Urządzenia instalacji nagłośnienia      
1 Centrala nagłośnienia T-6624 1 szt. ITC 
2  Wzmacniacz mocy 240W T-240 1 szt. ITC 
3 Selektor linii z interfejsem T-6212A 2 szt. ITC 
4 Pulpit mikrofonowy T-218A 1 szt. ITC 

5 Szafa 19” 24U  
SZB-094-1EAA-

25-2411-011 
1 

szt. 
Molex 

6 Panel wentylacyjny 3x9W 230V, 1U 25.DO140 1 szt. hurtownia 

7 Blok 5 gniazd 2P+Z, 2U   25.D0150 1 szt. Molex 

  Głośniki i kable        

1 Głośnik ścienny WAL 165/6 
 

10 
 

szt 
PARTNER 
Sp. z o.o 

2 Głośnik ścienny z regulatorem głośności WAL 165/6 LR 
 

15 
 

szt 
PARTNER 
Sp. z o.o 

3 Kabel głośnikowy TLYp 2x1,5 420 m hurtownia 

 
Tab. 3  Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych – instalacja nadzoru kamerowego 
             w Gimnazjum 

L.p.                         Wyszczególnienie Typ (nr. katalogowy) Ilość Jedn. Dostawca 

 urządzenia       

1 
Kamera  kolorowa kopułkowa NOVUS  ,  1/3”   
0,5 Lux,  600 TVL , 12V DC 

NVC-BDN4402V 9 szt. AAT 

2 Zasilacz 230V/12V DC,  K300 9 szt. AAT 

3 
Kamera kompaktowa , 600 TVL, 1/3” 
0,05/0,005 lx, 230V AC 

NVC-GDN5801C-3 1 szt. AAT 

4 
Obiektyw 1/3” , 2,8 ÷ 12 mm, przysłona 
automatyczna  

NVL 2812D-IR-II 1 szt. AAT 

5 
Obudowa kamery zewnętrznej z daszkiem, 
grzałką, IP67, 230V z uchwytem 

NVH-300/230 1 szt. AAT 

6 Kamera szybkoobrotowa Cama-II NVC-SD226DN 2 szt. AAT 
7 Obudowa kamery Cama-II NVH-SD40EHC 2 szt. AAT 
8 Uchwyt ścienny z zasilaczem do kam. Cama-II NVB-40PWB/230 2 szt. AAT 
9 Adapter naroŜnikowy NVB-40CA 2 szt. AAT 
10 Adapter przejściowy do uchwytu SD40PBW/230 NVB-40PBWA 2 szt. AAT 
11 Monitor LCD 19” NVM-319LCD 2 szt. AAT 
12 Rejestrator z dodatkowym dyskiem 500GB NV-DVR5116/DVD 1 kpl. AAT 

 kable i osprzęt       
1 kabel koncentryczny 75 om RG6 600 m hurtownia 
2 kabel energetyczny YLY 3x1,0 60 m hurtownia 
3 kabel UTP kat. 5e UTP 4x2x0,5 kat. 5e 120 m hurtownia 
4 Patchcord 3m UTP kat.5e 1 szt hurtownia 
5 Rurka gładka RB16 120 m hurtownia 
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Tab. 4   Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych – instalacja okablowania  
            strukturalnego w  Szkole Podstawowej i Przedszkolu 

Wyszczególnienie Typ (nr. katalogowy) Ilość jedn. Dostawca 

  Urządzenia         

1 Szafa  19” 24U 600x600 
WZ-SZB-094-1EAA-

25-2411-011 
1 szt ZPAS 

2 Panel 19” 48xRJ45 568B,UTP PowerCat 5e, 2U PID-00059 2 szt Molex 
3 Panel 19”  telefoniczny 50xRJ45 KATT, UOSC PID-00145 1 szt Molex 
4 Panel 19” z wieszakami, 1U 25.CO01G 5 szt Molex 
5 Panel wentylacyjny 3x9W 230V, 1U 25.DO140 1 szt Molex 
6 Półka 19” ModBoxIII gł.400mm, 2U 25.DO060 3 szt Molex 
7 Blok 5 gniazd 2P+Z, 2U   25.D0150 1 szt Molex 
8 Przełącznik   50 portowy 3Com Switch 4500 50p 1 szt 3Com 
9 Router 3Com 3Com 3012 1 szt 3Com 

  Kable instalacyjne i krosowe         

1 Kabel UTP PowerCat, 5e, PVC, 4p 39-504-LS 5700     m Molex 

2 
Kabel krosowy RJ45-RJ45, 568B, linka, 
UTP,kat.5e, 3m 

PCD-00182-0E 100 szt Molex 

3 Kabel energetyczny YLY 3x1,5 10 m hurtownia 
4 Kabel parowy  YTKSY 10x2x0,5 10 m Telefonika 
5 Linka miedziana 16 mm2 LgY 16 50 m hurtownia 

  Gniazda instalacyjne i osprzęt         
1  Mod Mosaic 22,5x45, 1xRJ45,568B, UTP,kat 5e 16.1B.011.A1032 95 szt Molex 

2 Gniazdo 2P+Z, standard 077111 95 szt Legrand 
3 Gniazdo 2P+Z, kodowane (czerwone) 077114 95 szt Legrand 
4 Puszka 2 moduły, gł. 40 mm, (w tynku) 080141 203 szt Legrand 
5 Puszka 6 modułów, gł. 40 mm, (na tynk)  080286 6 szt Legrand 
6 Uchwyt do puszki,  6 modułów, (w i na tynku) 080253 7 szt Legrand 
7 Ramka do puszki, 6 modułów, (w i na tynku) 078816 7 szt Legrand 
8 Uchwyt do puszki,  10 modułów, (w tynku) 080254 40 szt Legrand 
9 Ramka do puszki, 10 modułów, (w tynku) 078810 40 szt Legrand 
10 Uchwyt+ramka 2 moduły, (do kanału DLP) 010952 6 szt Legrand 
11 Uchwyt+ramka 4 moduły, (do kanału DLP) 010954 3 szt Legrand 
12 Uchwyt+ramka 8 modułów, (do kanału DLP) 010958 3 szt Legrand 
13 Zaślepka 1 moduł 078720 10 szt Legrand 
14 Podstawa kanału  DLP 50x150 010432 15 m Legrand 
15 Pokrywa kanału DLP 65 010501 30 m Legrand 
16 Przegroda dzieląca kanał 010472 15 m Legrand 
17 Korpus wew. 85-95 010606 2 szt Legrand 
18 Zaślepka końcowa DLP 50x150 010703 2 szt Legrand 
19 Listwa kablowa LN 50x20.2 330161 70 m Legrand 
20 Łącznik prosty  330964 35 szt Legrand 
21 NaroŜnik wewnętrzny  330968 10 szt Legrand 
22 Rurka gładka RB20  Premium 330553 380 m Legrand 
23 Rurka gładka RB32  Premium 330558 10 m Legrand 
24 Rurka gładka RB47 Premium 330561 2 m Legrand 
25 Listwa nadpodłogowa 030092 30 m Legrand 

  Telebim         

1 
Telebim full kolor o podwyŜszonej rozdzielczości 
o wymiarach 2x1 m (szer. x wys.) ze sterowaniem 
przewodowym LAN 

LED full kolor          
2x1 m 

1 kpl 
Abapol 
Gdańsk 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i osprzętu dowolnego producenta pod warunkiem, Ŝe 
spełniał będzie wymogi kategori 5e i będzie równowaŜny z zaprojektowanym.   
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Tab. 5   Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych – instalacja nagłośnienia 
            w  Szkole Podstawowej i Przedszkolu 

L.p.                          Wyszczególnienie Nazwa / Typ Ilość Jedn. producent/     
dostawca 

  Urządzenia instalacji nagłośnienia      
1 Centrala nagłośnienia T-6635  1 szt. ITC 
2 Mikrofon T-521 1 szt. ITC 
  Głośniki i kable        

1 Głośnik ścienny WAL 165/6 
 

19 
 

szt 
PARTNER 
Sp. z o.o 

2 Głośnik ścienny z regulatorem głośności WAL 165/6 LR 
 

20 
 

szt 
PARTNER 
Sp. z o.o 

3 Kabel głośnikowy TLYp 2x2,5 560 m hurtownia 

 
Tab. 6  Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych – instalacja nadzoru kamerowego 
            w  Szkole Podstawowej i Przedszkolu  

L.p.                         Wyszczególnienie Typ (nr. katalogowy) Ilość Jedn. Dostawca 

 urządzenia       

1 
Kamera  kolorowa kopułkowa NOVUS  ,  1/3”   
0,5 Lux,  600 TVL , 12V DC 

NVC-BDN4402V 14 szt. AAT 

2 Zasilacz 230V/12V DC,  K300 14 szt. AAT 

3 
Kamera kompaktowa , 600 TVL, 1/3” 
0,05/0,005 lx, 230V AC 

NVC-GDN5801C-3 1 szt. AAT 

4 
Obiektyw 1/3” , 2,8 ÷ 12 mm, przysłona 
automatyczna  

NVL 2812D-IR-II 1 szt. AAT 

5 
Obudowa kamery zewnętrznej z daszkiem, 
grzałką, IP67, 230V z uchwytem 

NVH-300/230 1 szt. AAT 

6 Kamera szybkoobrotowa Cama-II NVC-SD226DN 1 szt. AAT 
7 Obudowa kamery Cama-II NVH-SD40EHC 1 szt. AAT 
8 Uchwyt ścienny z zasilaczem do kam. Cama-II NVB-40PWB/230 1 szt. AAT 
9 Adapter naroŜnikowy NVB-40CA 1 szt. AAT 
10 Adapter przejściowy do uchwytu SD40PBW/230 NVB-40PBWA 1 szt. AAT 
11 Monitor LCD 19” NVM-319LCD 2 szt. AAT 
12 Rejestrator z dodatkowym dyskiem 500GB NV-DVR5116/DVD 1 kpl. AAT 

 kable i osprzęt       
1 kabel koncentryczny 75 om RG6 850 m hurtownia 
2 kabel energetyczny YLY 3x1,0 90 m hurtownia 
3 kabel UTP kat. 5e UTP 4x2x0,5 kat. 5e 90 m hurtownia 
4 Patchcord 3m UTP kat.5e 1 szt hurtownia 
5 Rurka gładka RB16 25 m hurtownia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


