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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt opracowano na podstawie:


zlecenia Inwestora



inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej obiektu



inwentaryzacji instalacji elektrycznych



inwentaryzacji instalacji teletechnicznych



wytycznych inwestora



norm i przepisów branżowych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres projektu obejmuje:


wymianę WLZ-tu



montaż nowej rozdzielni głównej i tablicy TP



montaż rozdzielni komputerowej TK



montaż wyposażenia w istniejącej obudowie tablicy piętrowej parteru



montaż tablicy komputerowej parteru TK0



montaż niezależnej instalacji elektrycznej dla sieci teleinformatycznej wraz z tablicą główną w
piwnicy i tablicami piętrowymi



wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej na parterze budynku głównego z wyłączeniem
klatki schodowej, holu i WC



montaż nowej instalacji teleinformatycznej - LAN

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1. Doprowadzenie energii do obiektu.
Obiekt wyposażony jest w przyłącze energetyczne z sieci ENEA Operator, zabezpieczenie przedlicznikowe: 3 x WT2-40AgG. Złącze kablowe nr R1ZK/21310 zlokalizowane jest w zewnętrznej ścianie
budynku obok wejścia głównego do budynku. Ze złącza do tablicy TG ułożony jest WLZ - przewód
YDY5x6mm2. Obciążalność prądowa długotrwałą przewodu zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523
dla sposobu ułożenia "A2" wynosi 29A - przewód nie spełnia warunków normy.
Projektuje się ułożenie nowego WLZ-tu - kabla typu YKY4x25mm2 o obciążalności długotrwałej dla
sposobu ułożenie "A2" wynosi 68A. Kabel układać w całości wewnątrz budynku, w rurze osłonowej
DVK50 mocowanej do stopu piwnicy.
3.2. Pomiar energii elektrycznej.
Obowiązująca taryfa rozliczeniowa z operatorem energetycznym: C11. Licznik rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej jest własnością ENEA Operator i usytuowany jest w rozdzielni żeliwnej TG
w przedsionku klatki schodowej w piwnicy budynku. Projektuje się w miejsce rozdzielni TG montaż
tablicy licznikowej TL. Do tablicy wprowadzić nowy WLZ typu YKY4x25mm2 Od licznika do tablicy
głównej ułożyć linię zalicznikową YKY4x25mm2.

2

3.3. Bilans mocy:
Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rozdzielnia

Odbiornik

Oświetlenie pomieszczeń
Gniazda ogólnego przeznaczenia
Moc zainstalowana Pi1
Moc szczytowa Ps1
Tablica RP0
Oświetlenie pomieszczeń
Gniazda ogólnego przeznaczenia
Bojlery do wody
Moc zainstalowana Pi2
Moc szczytowa Ps2
Tablica RP01
Oświetlenie pomieszczeń, wentylatory
Gniazda ogólnego przeznaczenia
Bojlery do wody
Tablica w bud. gospodarczym RP01/1
Moc zainstalowana Pi3
Moc szczytowa Ps3
Tablica RP1
Oświetlenie pomieszczeń, wentylatory
Gniazda ogólnego przeznaczenia
Moc zainstalowana Pi4
Moc szczytowa Ps4
Tablica RP2
Oświetlenie pomieszczeń, wentylatory
Gniazda ogólnego przeznaczenia
Bojlery do wody
Urządzenia serwerowni
Moc zainstalowana Pi5
Moc szczytowa Ps5
Tablica TK
Tablica TK0
Tablica TK01
Tablica TK1
Tablica TK2
Tablica TK- gniazda piwnica
Moc zainstalowana Pi6
Moc szczytowa Ps6
Garaż
Moc zainstalowana Pi7
Moc szczytowa Ps7
Razem : moc obliczeniowa P0 = ∑Pi1-PI7 =
moc szczytowa całego obiektu Ps = P0 x kj = 38,6 x 0,6 =
prąd szczytowy (dla tgφ=0,4) IS =
Tablica R0

Moc
zainstalowana
[kW]
1,9
3,0
4,9
3,9
1,3
3,0
4,0
8,3
6,6
2,0
2,7
2,0
1,0
7,7
6,2
1,6
3,5
5,1
4,1
1,4
2,5
2,0
4,0
9,9
7,9
1,8
1,9
1,9
2,9
1,4
9,9
7,9
2,0
1,0
38,6kW
23,1kW
35,8A

Istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu kablowym ENEA Operator o wartości 40A/gG
zapewnia dostarczenie energii na wymaganym poziomie mocy.
3.4. Rozdzielnia główna RG, tablica RP.
Projektowana rozdzielnica główna RG zlokalizowana została w miejsce rozdzielń istniejącej w piwnicznej części klatki schodowej. Obudowa rozdzielni: natynkowa, metalowa, do urządzeń modułowych, IP min 40, IK09. Rozdzielnię wyposażyć w wyłącznik główny prądu typu FRX100
z wyzwalaczem wzrostowym.
W rozdzielni zaprojektowano przejście z układu sieciowego TNC na TNS - rozdział przewodu PEN na
PE i N. Punkt rozdziału uziemić - wykonać nowy uziom zewnętrzny z trzech prętów stalowych pomiedziownych φ16, l=3m. Polaczenie uziomu z głównym zaciskiem uziemiającym GZU, który zabudować na ścianie pod rozdzielnią wykonać bednarką FeZn25x4.
Z tablicy wyprowadzone będą docelowo linie zasilające:
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YKY5x10mm2 do tablicy komputerowej TK



istniejący YDY5x4mm2 do tablicy piętrowej parteru RP0



istniejący YDY5x4mm2 do tablicy piętrowej I piętra RP1



istniejący YDY5x4mm2 do tablicy piętrowej II piętra RP2



YDY5x4mm2 do tablicy piętrowej - łącznik parteru RP01



istniejący kabel zasilający garaż wolnostojący

W zestawie z rozdzielnią RG zaprojektowano tablicę TP do obsługi instalacji elektrycznych na poziome piwnicy. Wyposażenie tablicy będzie stanowić rezerwę następnego etapu prac w budynku. Do
tablicy wprowadzić istniejące obwody instalacji parteru.
3.5. Główny wyłącznik pożarowy.
Przycisk sterujący wyłącznika zlokalizowano przy wejściu do budynku głównego. Sterowanie wyłącznika zostanie wykonane kablem o klasie PH 90 odporności ogniowej - przewód typu HDGs2x1,5mm2.
W II etapie w obiekcie w celu bezprzerwowego zasilania urządzeń IT zainstalowany będzie UPS. Z
tego względu zaprojektowano przycisk wyłącznika pożarowego jako dwustykowy. Z wyłącznika ułożyć rezerwowy przewód HDGs2x1,5mm2do tablicy komputerowej TK.
3.6. Tablice piętrowe, UPS.
W obiekcie projektuje się cztery tablice piętrowe:


na parterze tablica RP0 - istniejąca obudowa wraz z linią zasilającą YSY5x4mm2, wyposażyć w
osprzęt wg rys. nr 13; z tablicy zasilane będą gniazda wtykowe ogólne oraz oświetlenia na poziomie parteru w budynku głównym,



na pierwszym piętrze tablica RP1 - istniejąca obudowa wraz z linią zasilającą YSY5x4mm2
i wyposażeniem - bez zmian; z tablicy zasilane są gniazda wtykowe ogólne i oświetlenia na poziomie I piętra w budynku głównym oraz oświetlenie całej klatki schodowej wraz z holem na parterze budynku głównego,



na II piętrze tablica RP2 - istniejąca obudowa wraz z linią zasilającą YSY5x4mm2, wyposażyć
w osprzęt wg rys. nr 15; z tablicy zasilane będą gniazda wtykowe ogólne oraz oświetlenie na poziomie II pietra budynku głównego,



w korytarzu łącznika tablica RP01 - projektowana obudowa wnękowa, wyposażyć w osprzęt wg
rys. nr 14; z tablicy zasilane będą gniazda wtykowe ogólne i oświetlenia na poziomie parteru
łącznika; z tablicy zasilić ponad to skrzynkę RP02 w piwnicy łącznika (gniazda wtykowe oraz
oświetlenie piwnicy łącznika)

oraz prognozowaną skrzynkę

RP01/1 w sąsiadującym

z łącznikiem budynkiem gospodarczym (poza zakresem opracowania)
W celu zapewnienie zasilania gwarantowanego dla odbiorników obsługujących sieć LAN (bezpieczne
zakończenie pracy) w piwnicy Inwestor planuje montaż UPS-a. Z tego względu w niniejszym opracowaniu zaprojektowano wydzieloną sieć zasilania gniazd komputerowych, zasilanych równolegle z
urządzenia typu UPS. W piwnicy w pomieszczeniu nr 2 zamontować tablicę TK zasilaną bezpośredni
z rozdzielni RG oraz w przyszłości z UPS-a. z tablicy wyprowadzić cztery linie zasilające typu
YDY5x4mm2 do tablic piętrowych TK0, TK01, TK1 i TK2 na każdej kondygnacji, obsługujących zestawy gniazd komputerowych.
Zakresem niniejszego projektu objęto tablice: RG, RP, RP0, TK oraz TK0.
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3.7. Układanie przewodów.
Linie zasilające poszczególne tablice na poziomie piwnicy układać w korytku kablowym siatkowym,
na pozostałych odcinkach w bruzdach w ścianie klatki schodowej. Przejścia prze stropy wykonać w
uszczelnionych przepustach rurowych.
Przewody do zasilania gniazd wtykowych oraz elementów oświetlenia układać w bruzdach p/t.
W sufitach podwieszanych oraz w ścianach z płyt GK przewody prowadzić w rurkach typu RB. We
wszystkich przejściach przez stropy oraz ściany przewody chronić rurkami.
Typy przewodów określona na rysunkach tablic, rozmieszczenie aparatury i opraw - na rzutach poszczególnych kondygnacji.
3.8. Instalacja oświetlenia.
Oświetlenie projektuje się jako górne oraz ścienne w oparciu o osprzęt firmy Plexiform. Typ opraw
oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na rzutach. zaprojektowany układ opraw zapienia spełnienie
wymaganego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. Na korytarzu parteru, w części
socjalnej sterowanie oświetleniem wykonać za pomocą czujki ruchu, w pozostałych pomieszczeniach
do sterowania stosować łączniki klawiszowe jedn- oraz dwubiegunowe, w pomieszczeniach "przejściowych" - łączniki schodowe. Łączniki montować na wys. 1,2 - 1,4m.
Na zewnątrz obiektu, na dojściach zamontować na ścianach oprawy oświetleniowe IP65 wyposażone
w czajniki ruchu reagujące na poziom oświetlenia naturalnego.
UWAGA.
Istniejące oświetlenie ewakuacyjne w obiekcie spełnia wymogi określone w "Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w „sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów i terenów” (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) i nie podlega
przebudowie
3.9. Instalacja siły.
Zaprojektowano obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia. W pokojach biurowych przy
każdym stanowisku pracy przewidziano montaż jednego gniazda, tuż obok zestawu gniazd dedykowanych do obsługi sieci LAN. W pomieszczeniach WC zaprojektowano dedykowane gniazda do podłączenia urządzeń podgrzewania wody - gniazda na wys. 1,4m, w odległości 0,6m od metalowych
obudów. Na poziomie piwnic gniazda montować na wys. ok. 1,4m.
3.10. Osprzęt końcowy.
Należy zastosować osprzęt podtynkowy np. firmy Legrand seria p/t Mosaic lub równoważny, przy
czym w pomieszczeniach piwnic, sanitariatach i pomieszczeniach technicznych (piwnice) osprzęt
o stopnie ochrony IP44. Zestawy gniazd składające się z kilku elementów (gniazda zasilania z wydzielonej sieci komputerowej, gniazda teleinformatyczne) montować we wspólnych ramkach. Na etapie wykonawstwa należy dostosować lokalizację osprzętu końcowego do ostatecznej aranżacji wg
uwag Inwestora.
Uwaga:
Zakres prac w I etapie przedstawiono na rysunkach.
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4. INSTALACJA SIECI STRUKTRALNEJ - LAN
4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja
komputerowa i telefoniczna) na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. Projekt
wykonano zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami inwestora, z uwzględnieniem elastyczności systemu oraz rosnących wymagań systemów transmisyjnych.
4.2. Normy
Projekt oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach obowiązujących w chwili
tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujących zasady projektowania i doboru urządzeń okablowania strukturalnego oraz jego pracy w określonych warunkach środowiska.
1. PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania
strukturalnego – Część I: Wymagania ogólne;
2. PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego –
Część II: Budynki biurowe;
3. PN-EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania – Część 1 –
specyfikacja i zapewnienie jakości;
4. PN-EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania – Część 2 –
planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;
5. PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie
zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r.;
6. PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach
z zainstalowanym sprzętem informatycznym;
W przypadku powołań normatywnych niedatowanych, obowiązującym jest najnowsze dostępne wydanie cytowanej normy.
Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących

w

czasie

realizacji

zadania,

przy

uwzględnieniu

wszystkich

wymagań

opisanych

w dokumentacji projektowej.
System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.
4.3. Rozwiązania szczegółowe
–

Ilość i lokalizację stanowisk roboczych przyjęto na podstawie aktualnej dla daty wykonania dokumentacji wytycznych użytkownika i aranżacji wnętrz. W przypadku zmiany tych wytycznych,
ostateczna liczba i lokalizacji gniazd logicznych powinna być ustalona między Inwestorem,
a Wykonawcą w trakcie realizacji projektu;

–

Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej
oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia
istniejącej gwarancji;
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–

Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego)
nie może przekroczyć 90 metrów;

–

System ma posiadać potwierdzoną wydajność do Kat.6/Klasy E, natomiast jego budowa ma
pozwalać na skonfigurowanie połączeń do pracy z innymi wydajnościami, określonymi przez
Normy;

–

Okablowanie poziome ma być prowadzone ekranowanym kablem typu F/UTP;

–

Kabel należy zakończyć trwale na ekranowanym złączu typu IDC 110, zarabianym metodą narzędziową;

–

Punkt logiczny oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym
2GHz z trzema niezależnymi zakończeniami żeńskimi typu RJ45 (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu IDC
110). Gniazda logiczne należy montować podtynkowo;

–

W konfiguracji pierwotnej - do uruchomienia systemu, należy zapewnić minimalne możliwości
transmisyjne Kat.6/Klasa E, przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek ekranowanych kategorii 6;

–

Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzić zgodność
parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne

laboratoria

w

zgodzie

z

wymaganiami

Normy

międzynarodowej,

tj.

ISO/IEC

11801:2002/Am.2:2010;
–

System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności
dokładania kabla i ponownej terminacji kabla na złączu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych;

–

Budowa systemu ma gwarantować możliwość zmiany interfejsu - poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu (np. RJ45, RS-485, złącze typu F), który może być wymieniony w dowolnym
czasie użytkowania, celem udostępnienia nowych/innych możliwości transmisyjnych, zgodnie
z życzeniem Użytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie może powodować zmiany stałego zakończenia kabla i jego „rozszycia”, a ma być realizowana np. przez
zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza;

–

System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych - bez zmian kabla
transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu;

–

System okablowania miedzianego ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakończeniowej, np.2xRJ45, 3xRJ45,
4xRJ45;

–

Budynek OPS Gryfino, trzykondygnacyjny obsługiwany jest jeden Główny Punkt Dystrybucyjny
(szafa 42U) zlokalizowany w serwerowni na trzeciej kondygnacji, co pokazano na podkładach
i rysunkach dołączonych do projektu;

–

Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym
i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji
okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.
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4.4. Prowadzenie tras kablowych
Ze względu na wytyczne Użytkownika, trasy kablowe będą prowadzone:
a) w nowo projektowanych kanałach kablowych montowanych po ścianach,
b) podtynkowo w rurkach typu peszel.
Kanały kablowe plastikowe należy zastosować na głównym pionie kablowym od piwnicy, aż po
II piętro. Kanały pionowe należy przymocować do ściany działowej (nie kominowowej!), w narożniku,
aby jak najmniej integrować w przestrzeń roboczą pomieszczenia. Kanały kablowe poziome należy
instalować na ścianie, bezpośrednio pod sufitem danej kondygnacji. Kanały układać równolegle do
sufitu, w sposób estetyczny. Stosować akcesoria wykończeniowe takie jak końcówki listew, łączniki
proste, łączniki kątowe, łączniki odgałęźne, narożniki zewnętrzne i wewnętrzne.
Rurki typu peszel należy układać podtynkowo, poziomo na wysokości ok. 0,3m od poziomu podłogi,
wzdłuż kabli energetycznych, z zachowaniem normatywnego odstępu. Okablowanie prowadzić pionowo tylko w razie konieczności ominięcia drzwi lub innych przeszkód konstrukcyjnych.
Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku
traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy
zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej
10mm lub stosować metalowe przegrody.
Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do
ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń).
Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze
oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna
bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać
uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas
instalacji wynosi 4-krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić
promień równy minimum 8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje
się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć
odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica
strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.
4.5. Zakończenia kablowe
Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 39 miedziane torów logiczne i 13 punktów logicznych. Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i głosu przez
ekranowane okablowanie strukturalne, skonfigurowane przy zastosowaniu wymiennych wkładek
z interfejsem RJ45 kat.6.
4.6. Konfiguracja punktu logicznego
Punkt logiczny oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz
(z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu
kabla na złączu), montowanym w ramce standardowego gniazda do montażu podtynkowego z trzema niezależnymi wejściami typu RJ45. Montaż gniazda w puszkach pod tynkiem z uchwytem i ram8

ką. Należy zapewnić puszki podtynkowe o głębokości minimum 60mm lub większej i zapewniające
odpowiednią ilość miejsca dla zapasu trzech kabli, który ma być zwinięty w puszce podtynkowej.
Do każdego punktu należy doprowadzić trzy kable F/UTP i zakończyć je na uniwersalnych ekranowanych złączach ośmiopozycyjnych 2 GHz, które pozwalają zrealizować połączenie z drutem miedzianym o średnicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22 AWG), będących elementem kabla 4-parowego ekranowanego. Stosować interfejs RJ45.
Wszystkie zakończenia w punktach logicznych należy wyraźne, estetycznie i jednoznacznie opisać
w celu umożliwienia ich dwustronnej identyfikacji.
W tabeli poniżej zestawiono odległość transmisyjną poszczególnych punktów logicznych od panelu
krosowego w szafie serwerowej w pomieszczeniu serwerowni.
Punkt
Długość
Logiczny
kabla [m]
Parter
I_1/1
34,50
I_2/1
24,20
I_2/2
24,40
I_2/3
22,00
I_3/1
24,20
I_3/2
24,00
I_3/3
25,50
I_4/1
35,50
I_4/2
35,70
I_4/3
32,20
I_4/4
32,00
I_2a/1
25,50
I_2a/2
27,50

W sumie przewiduje się wykorzystać ok. 1120m pojedynczego kabla F/UTP kat. 6.
Widok zestawu gniazd przy powtarzalnym stanowisku dostępu do sieci:
nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

nr 1, 2, 3: gniazdo 230V kodowane typu "DATA" zasilane przez UPS
nr 4: gniazdo 230V kodowane typu "DATA" bez zasilania z UPS
nr 5: gniazdo 3xRJ45
4.7. Zakończenie torów logicznych w szafie
W szafach kablowych kable transmisyjne należy zakończyć na panelach krosowych wyposażonych
w 48 portów zawierających złącze modularne IDC 110. Szafę należy wyposażyć w pięć paneli krosowych kat. 6, 48 portowych o rozmiarze 1U oraz jeden panel krosowy telefoniczny kat. 3, 50 portowy
ze złączami typu Krone 8p4c
Wszystkie zakończenia na panelu krosowym należy wyraźne, estetycznie i jednoznacznie opisać
w celu umożliwienia ich dwustronnej identyfikacji.
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4.8. Sieć telefoniczna
Do realizacji łączy telefonicznych projektuje się wykorzystanie wybudowanego okablowania poziomego. Istniejące przyłącze telefoniczne z zewnątrz powinno być doprowadzone do szafy serwerowej
w pomieszczeniu nr 14 (serwerownia) i zakończone na projektowanym panelu telefonicznym. Podłączenie sygnału telefonicznego do poszczególnych gniazd odbywać się będzie poprzez wykonanie
połączenia krosowego między panelem telefonicznym, a panelem krosowym punktów logicznych.
4.9. Podstawowe parametry sieci
Rodzaj kabla:

F/UTP kat. 6 wg ISO/IEC 11801

Typ instalacji:

podtynkowy

Prowadzenie kabli:

- rurki peszel podtynkowo,
- listwy kablowe pionowo w narożniku pomieszczenia,
- listwy kablowe poziomo pod sufitem;

Doprowadzenie kabli do PL:

podtynkowo w rurce peszel

Montaż PL:

podtynkowo

Liczba torów logicznych:

39

Liczba stanowisk (3xPL):
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Średnia długość kabla do PL:

~ 28m

Maksymalna długość kabla do PL:

~ 35m

Całkowita długość kabli F/UTP:

~ 1120m

4.10. Główny Punkt Dystrybucyjny
GPD stanowi istniejąca szafa serwerowa rackowa wykonana w standardzie 19”. Rozmieszczenie
elementów w szafie należy ustalić z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa. Każdy tor logiczny należy zakończyć na panelu krosowym w złączu typu IDC 110. Wszystkie zakończenia należy wyraźne,
estetycznie i jednoznacznie opisać w celu umożliwienia ich dwustronnej identyfikacji.
4.11. Wymagania gwarancyjne
Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania miedzianego światłowodowego od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome,
zarówno dla projektowanej części logicznej.
Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi
końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania
parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów
oddzielnie i całego systemu okablowania).
25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować:
–

gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostaną naprawione bądź wymienione);

–

gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał
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transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się
parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC 11801
Am. 1, 2 dla klasy E);
–

gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25
lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC
11801 Am. 1, 2).

Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie
wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji.
W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadać umowę
zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu
okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi
przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron.
Ponadto wykonawca ma posiadać dyplomy ukończenia kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych
pracowników w zakresie Instalacji oraz pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń,
zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Dokumenty mają być przedstawione Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez wykonawcę.
Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę pracowników. wykonujących instalację, wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego
funkcję nadzorującą oraz wyniki pomiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjnego (Permanent
Link/Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.
W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych użytkowych,
cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta
oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym.
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4.12. Oznakowanie
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.
Sposób numeracji gniazd końcowych należy uzgodnić z Użytkownikiem.
Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na gniazdach końcowych:
A/B/C, gdzie:
A - numer szafy
B - numer panela w szafie
C - numer portu w panelu
Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:
A - numer pomieszczenia
B - numer gniazda w pomieszczeniu
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.
Sposób numeracji gniazd końcowych należy uzgodnić z Użytkownikiem.
4.13. Pomiary i odbiory sieci
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność
parametrów z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowiązujących norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy:
–

wykonać komplet pomiarów wykonywanych na sieciach miedzianych oraz dostarczyć wyniki
pomiarów w czytelnej formie Inwestorowi,

–

zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta,

–

wykonać dokumentację powykonawczą.

4.14. Uwagi końcowe
Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynowane
z dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania. Dopuszczone
są zmiany tras układania okablowania pod warunkiem uzgodnienia o otrzymania zgody od Inwestora
oraz stosowania się do obowiązujących norm i przepisów oraz ogólnych zaleceń niniejszej dokumentacji projektowej.
Szafę kablową 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone w grzebienie uziemiające
oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu
zakłóceń.

Dedykowaną

dla

okablowania

instalację

elektryczną

należy

wykonać

zgodnie

z obowiązującymi normami i przepisami.
Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych
wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.
Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi mu12

szą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego W
przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego
działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej.
4.15. Zabezpieczenie istniejącej sieci
Przez objęty remontem parter budynku przebiegają przewody sieci LAN wykorzystywane w budynku
łącznika. Projektuję się budowę nowego ciągu koryt kablowych do granicy między budynkiem głównym, a budynkiem łącznika. Zostanie on wykorzystany do ułożenia kabli sieci LAN podczas modernizacji sieci w budynku łącznika. W obecnym etapie stare okablowanie należy uporządkować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace będą polegały na:
- zdjęciu istniejących koryt z okablowaniem na czas malowania ścian w pomieszczeniach,,
- usunięciu części okablowania, która zasila fragment budynku objęty modernizacją,
- ponowny montaż koryt z okablowaniem w sposób umożliwiający usunięcie ich po wykonaniu modernizacji sieci w budynku łącznika.
5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.
a) Samoczynne wyłączenia zasilania w układzie TN- S. Rozdział PE od N w rozdzielnicy RG. Miejsce
rozdziału należy uziemić..
Ochrona uzupełniająca to wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie wyzwalania 30mA.
b) Główne połączenie wyrównawcze należy wykonać w piwnicy budynku. na ścianie, pod rozdzielnią
RG zamontować główną szynę wyrównawczą połączoną bednarką FzZn25x4 z uziomem zewnętrznym. Uziom zewnętrzny niezależny wykonać również dla tablicy komputerowej TK - do uziomu w II
etapie podłączyć zacisk PE UPS-a
Wartość rezystancji uziomów musi być mniejsza od 10Ω
Z głównym przewodem wyrównawczym skojarzonym należy łączyć na poziomie piwnic wszystkie instalacje wykonane z materiałów przewodzących wchodzące do budynku.
6. PODZIAŁ ZADANIA NA ETAPY.
W zależności od potrzeb i możliwości finansowych Inwestora realizację niniejszegogo projektu można przeprowadzić etapowo:

1. Etap I: Modernizacja układu zasilania i pomiaru energii, wymiana rozdzielni głównej, montaż instalacji elektrycznej i LAN na poziomie piwnicy w budynku głównym, montaż linii zasilających
i tablic zasilania instalacji teleinformatycznych w całym budynku głównym, wyposażenie szafy
serwerowej w serwerowni, budowa pionu z listew kablowych na potrzeby prowadzenia okablowania sieci LAN.

2. Etap II. Modernizacja instalacji elektrycznych i LAN na poziomie parteru w budynku głównym
i w łączniku.

3. Etap III. Modernizacja instalacji elektrycznych w piwnicy łącznika.
4. Etap IV. Modernizacja instalacji elektrycznych i LAN na poziomie II piętra w budynku głównym
Opracował:
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