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1. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 
 
INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 
Stan istniejący: 
 
Zespół boisk składa się z boiska duŜego i boiska małego. 
Wykonano wstępne prace dla oświetlenia boisk: 
- główna linia zasilająca kablem YAKY 4x35 z rozdzielni głównej szkoły do rozdzielni wolnostojącej w 
pobliŜu boisk ROB 
- rozdzielnia ROB z układem pomiarowym i układem zabezpieczeń i sterowania oświetleniem 
- 10 szt. fundamentów betonowych pod słupy 11 m 
- 2 linie zasilające YAKY 4x25 + płaskownik FeZn 4x25 biegnące od ROB do fundamentów słupów 
przelotowo. 
 

 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowić 10 słupów oświetleniowych na istniejących fundamentach betonowych. Wysokość słupów i 
ilości opraw dobrać w oparciu o obliczenia wymaganego natęŜenia oświetlenia i równomierności 
oświetlenia. W projekcie przedstawić wyniki obliczeń, w dokumentacji powykonawczej  załączyć 
protokoły pomiarów natęŜenia oświetlenia.  
Stosować oprawy do oświetlania terenów sportowych z asymetrycznym odbłyśnikiem, źródła światła  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy białej.  
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Zmodyfikować ROB w zakresie umoŜliwienia załączania oświetlenia obu boisk oddzielnie za pomocą 
zegara astronomicznego oraz ręcznie. Na etapie projektu sposób sterowania uzgodnić z 
UŜytkownikiem. 
Nie ma konieczności wystąpienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 

 
 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 
 
Stan istniejący: 
 
Wykonana w pełni instalacja zewnętrzna zasilająca i sygnałowa na kablach Ŝelowanych 
wieloparowych. 
W obiekcie znajduje  telewizyjny system nadzoru. 
 
Nowe proponowane  rozwiązania techniczne: 
 
W pomieszczeniu portierni w szafie teletechnicznej 6 U naleŜy zaprojektować rejestrator 16 kanałowy 
z zapisem na dysku twardym 1T. 
Szafę zasilić z tablicy  elektrycznej z wydzielonego obwodu elektrycznego. 
W terenie zaprojektować 4 kamery po dwie na boisko umieszczone po przeciwległych stronach  na 
słupach oświetleniowych. 
Wykorzystać  wykonaną instalację zewnętrzną. 
Tory sygnałowe wyposaŜyć w wzmacniacze pasywne w układzie skrętki teletechniczne. 
Tory sygnałowe i  zasilające zabezpieczyć układami ochronników przepięciowych. 
 

Parametry sprzętu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 16 kanałowy 

• Rejestratory cyfrowe pracujące w trybie : równoczesny zapis, podgląd „na Ŝywo”, odtwarzanie 
nagrań i połączenie sieciowe  

• System operacyjny oparty na Linux  

• Wyświetlanie „na Ŝywo”  

• Prędkość nagrywania do 100 obr/s  

• Własny algorytm kompresji bazujący na MPEG-4  

• Rozdzielczość nagrywania: 
- 720 x 288, 
- 360 x 288  
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• MoŜliwość zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  

• MoŜliwość definiowania prędkości i jakości nagrywania odrębnie dla kaŜdej z kamer  

• Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału  

• MoŜliwość sterowania kamerami z interfejsem RS-485  

• Współpraca z klawiaturą  

• Wbudowana nagrywarka DVD-RW  

• MoŜliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na 
CD/DVD i przez sieć komputerową  

• Praca w sieci komputerowej, w tym moŜliwość połączenia z wieloma rejestratorami 
jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych  

• Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podglądu i przeglądania nagrań z wbudowanym 
modułem do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  

• Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  

• Menu w języku polskim  

Kamery 

• Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 

• Rozdzielczość pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-biały 

• Czułość  0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały 

• Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

• Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy kąt widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

• IP 67, wymiary wewnętrzne uŜytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (dł), 
daszek przeciwsłoneczny, grzałka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit sterujący: 

• Przyciski wielofunkcyjne 

• Wyświetlacz LED 

• Porty zewnętrzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

• Typ matrycy 19” kolorowa matryca TFT 

• Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 

• Rozdzielczość 625 TVL 

• Kontrast 800:1 

• Jasność 300 cd/m2 

• Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 
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2. Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mosinie, ul. Kościelna 2 
 
INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 
Stan istniejący: 
 
Boisko małe  – nie posiada Ŝadnego przygotowania do oświetlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowić 4 słupy oświetleniowe na fundamentach betonowych w naroŜnikach boiska. Wysokość 
słupów i ilości opraw dobrać w oparciu o obliczenia wymaganego natęŜenia oświetlenia i 
równomierności oświetlenia. W projekcie przedstawić wyniki obliczeń, w dokumentacji powykonawczej  
załączyć protokoły pomiarów natęŜenia oświetlenia.  
Stosować oprawy do oświetlania terenów sportowych z asymetrycznym odbłyśnikiem, źródła światła  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy białej.  
W piwnicy z istniejącej rozdzielni Ŝeliwnej (wolne zabezpieczenie) zasilić tablicę TOB, w której 
zainstalować układ zabezpieczeń i sterowania oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego z 
moŜliwością przełączenia na sterowanie ręczne. 
Nie ma konieczności wystąpienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
 

 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 
 
Stan istniejący: 
 
W obiekcie znajduję się aktualnie system monitoringu wizyjnego zbudowany z czterech kamer oraz 
rejestratora czterokanałowego. 
 
Nowe proponowane  rozwiązania techniczne: 
 
NaleŜy zaprojektować rejestrator na 8 kanałowy  z zapisem na  dysku twardym 1T. 
Dodatkowo dodać jedną kamerę na budynku z podglądem na projektowane boisko.  
Kamera na wysięgniku. 
Rejestrator umieścić w szafie teletechnicznej 6U. 
Do projektowanej kamery  naleŜy doprowadzić kabel koncentryczny. 
Doprowadzić niezaleŜny kabel zasilający z rozdzielni głównej budynku zakończyć po stronie rozdzielni 
osobnym zabezpieczeniem. 
Tory sygnałowe i zasilające zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi. 
 
Parametry sprzętu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 8 kanałowy 

• Rejestratory cyfrowe pracujące w trybie : równoczesny zapis, podgląd „na Ŝywo”, odtwarzanie 
nagrań i połączenie sieciowe  

• System operacyjny oparty na Linux  

• Wyświetlanie „na Ŝywo”  

• Prędkość nagrywania do 100 obr/s  

• Własny algorytm kompresji bazujący na MPEG-4  

• Rozdzielczość nagrywania: 
- 720 x 288, 
- 360 x 288  

• MoŜliwość zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  

• MoŜliwość definiowania prędkości i jakości nagrywania odrębnie dla kaŜdej z kamer  

• Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału  

• MoŜliwość sterowania kamerami z interfejsem RS-485  

• Współpraca z klawiaturą  

• Wbudowana nagrywarka DVD-RW  
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• MoŜliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na 
CD/DVD i przez sieć komputerową  

• Praca w sieci komputerowej, w tym moŜliwość połączenia z wieloma rejestratorami 
jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych  

• Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podglądu i przeglądania nagrań z wbudowanym 
modułem do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  

• Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  

• Menu w języku polskim  

Kamery 

• Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 

• Rozdzielczość pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-biały 

• Czułość  0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały 

• Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

• Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy kąt widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

• IP 67, wymiary wewnętrzne uŜytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (dł), 
daszek przeciwsłoneczny, grzałka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit sterujący: 

• Przyciski wielofunkcyjne 

• Wyświetlacz LED 

• Porty zewnętrzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

• Typ matrycy 17” kolorowa matryca TFT 

• Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 

• Rozdzielczość 625 TVL 

• Kontrast 800:1 

• Jasność 300 cd/m2 

• Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 
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3. Zespół Szkól w Rokietnicy – filia w Poznaniu, ul. RubieŜ 
 

INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 
Stan istniejący: 
 
Boisko małe  – nie posiada Ŝadnego przygotowania do oświetlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowić 4 słupy oświetleniowe na fundamentach betonowych w naroŜnikach boiska. Wysokość 
słupów i ilości opraw dobrać w oparciu o obliczenia wymaganego natęŜenia oświetlenia i 
równomierności oświetlenia. W projekcie przedstawić wyniki obliczeń, w dokumentacji powykonawczej  
załączyć protokoły pomiarów natęŜenia oświetlenia.  
Stosować oprawy do oświetlania terenów sportowych z asymetrycznym odbłyśnikiem, źródła światła  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy białej.  
Na parterze przy wejściu do budynku znajduje się rozdzielnia Główna, którą naleŜy przebudować. 

 
Zastosować rozdzielnicę wnękową modułową, w której zainstalować wszystkie istniejące aparaty oraz 
układ zabezpieczeń i sterowania oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego z moŜliwością 
przełączenia na sterowanie ręczne. 
Nie ma konieczności wystąpienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
 
 

 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 
 
 
 
Stan istniejący: 
 
W obiekcie znajduję się aktualnie system monitoringu zbudowany z dwóch kamer oraz rejestratora  
dziewięciokanałowego. 
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Nowe proponowane rozwiązania techniczne: 
 
NaleŜy zaprojektować rejestrator na 8 kanałowy  z zapisem na  dysku twardym 1T. 
Rejestrator umieścić w szafie teletechnicznej 6U. 
Do rejestratora  naleŜy dodać dwie kamery na elewacji budynku  z podglądem na projektowane 
boisko. 
Do projektowanej kamery  naleŜy doprowadzić Ŝelowany kabel koncentryczny. 
Doprowadzić niezaleŜny kabel zasilający z rozdzielni głównej budynku zakończyć po stronie rozdzielni 
osobnym zabezpieczeniem. 
Tory sygnałowe i zasilające zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi. 
 
Parametry sprzętu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 8 kanałowy 

• Rejestratory cyfrowe pracujące w trybie : równoczesny zapis, podgląd „na Ŝywo”, odtwarzanie 
nagrań i połączenie sieciowe  

• System operacyjny oparty na Linux  

• Wyświetlanie „na Ŝywo”  

• Prędkość nagrywania do 100 obr/s  

• Własny algorytm kompresji bazujący na MPEG-4  

• Rozdzielczość nagrywania: 
- 720 x 288, 
- 360 x 288  

• MoŜliwość zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  

• MoŜliwość definiowania prędkości i jakości nagrywania odrębnie dla kaŜdej z kamer  

• Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału  

• MoŜliwość sterowania kamerami z interfejsem RS-485  

• Współpraca z klawiaturą  

• Wbudowana nagrywarka DVD-RW  

• MoŜliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na 
CD/DVD i przez sieć komputerową  

• Praca w sieci komputerowej, w tym moŜliwość połączenia z wieloma rejestratorami 
jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych  

• Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podglądu i przeglądania nagrań z wbudowanym 
modułem do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  

• Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  

• Menu w języku polskim 

Kamery 

• Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 

• Rozdzielczość pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-biały 

• Czułość  0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały 

• Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

• Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy kąt widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

• IP 67, wymiary wewnętrzne uŜytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (dł), 
daszek przeciwsłoneczny, grzałka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 
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4. Zespół Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 
 

INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 
Stan istniejący: 
 
Boisko duŜe – nie posiada Ŝadnego przygotowania do oświetlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowić 6 słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych w naroŜnikach i pośrodku boiska 
(wygląd słupów oświetleniowych naleŜy uzgodnić z konserwatorem zabytków). Wysokość słupów i 
ilości opraw dobrać w oparciu o obliczenia wymaganego natęŜenia oświetlenia i równomierności 
oświetlenia. W projekcie przedstawić wyniki obliczeń, w dokumentacji powykonawczej  załączyć 
protokoły pomiarów natęŜenia oświetlenia.  
Stosować oprawy do oświetlania terenów sportowych z asymetrycznym odbłyśnikiem, źródła światła  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy białej.  
W Pawilonie B w istniejącej rozdzielni wnękowej  
 

 
 
wymienić płytę montaŜową na rozdzielnicę wtynkową, w której zainstalować zabezpieczenia 
istniejących obwodów oraz układ zabezpieczeń i sterowania oświetleniem za pomocą zegara 
astronomicznego z moŜliwością przełączenia na sterowanie ręczne. 
Nie ma konieczności wystąpienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
Projekt naleŜy uzgodnić z konserwatorem zabytków. 
 

 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 
 
Stan istniejący: 
 
W obiekcie znajduję się aktualnie system monitoringu zbudowany z dwóch kamer oraz rejestratora. 
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Nowe proponowane  rozwiązania techniczne: 
 
Ze względów technicznych naleŜy zaprojektować nowy rejestrator 8 kanałowy z zapisem na dysku 
twardym 1T oraz dwoma kamerami zlokalizowanymi bezpośrednio przy boisku na słupach 
oświetleniowych. 
Rejestrator usytuować w budynku dydaktycznym A, zabudować w szafie teletechnicznej wiszącej 6U. 
Do projektowanej kamery  naleŜy doprowadzić kabel koncentryczny Ŝelowany. 
Doprowadzić niezaleŜny kabel zasilający z rozdzielni głównej budynku zakończyć po stronie rozdzielni 
osobnym zabezpieczeniem. 
Tory sygnałowe i zasilające zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi. 
 
Parametry sprzętu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 8 kanałowy 

• Rejestratory cyfrowe pracujące w trybie : równoczesny zapis, podgląd „na Ŝywo”, odtwarzanie 
nagrań i połączenie sieciowe  

• System operacyjny oparty na Linux  

• Wyświetlanie „na Ŝywo”  

• Prędkość nagrywania do 100 obr/s  

• Własny algorytm kompresji bazujący na MPEG-4  

• Rozdzielczość nagrywania: 
- 720 x 288, 
- 360 x 288  

• MoŜliwość zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  

• MoŜliwość definiowania prędkości i jakości nagrywania odrębnie dla kaŜdej z kamer  

• Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału  

• MoŜliwość sterowania kamerami z interfejsem RS-485  

• Współpraca z klawiaturą  

• Wbudowana nagrywarka DVD-RW  

• MoŜliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na 
CD/DVD i przez sieć komputerową  

• Praca w sieci komputerowej, w tym moŜliwość połączenia z wieloma rejestratorami 
jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych  

• Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podglądu i przeglądania nagrań z wbudowanym 
modułem do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  

• Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  

• Menu w języku polskim  

Kamery 

• Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 

• Rozdzielczość pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-biały 

• Czułość  0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały 

• Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

• Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy kąt widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

• IP 67, wymiary wewnętrzne uŜytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (dł), 
daszek przeciwsłoneczny, grzałka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 
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Pulpit sterujący: 

• Przyciski wielofunkcyjne 

• Wyświetlacz LED 

• Porty zewnętrzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

• Typ matrycy 17” kolorowa matryca TFT 

• Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 

• Rozdzielczość 625 TVL 

• Kontrast 800:1 

• Jasność 300 cd/m2 

• Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 

Projekt naleŜy uzgodnić z konserwatorem zabytków. 
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5. Dom dziecka Kórnik – Bnin 
 

INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 
Stan istniejący: 
 
Boisko duŜe oraz plac zabaw – nie posiada Ŝadnego przygotowania do oświetlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Dla oświetlenia boiska duŜego posadowić 6 słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych w 
naroŜnikach i pośrodku boiska. Wysokość słupów i ilości opraw dobrać w oparciu o obliczenia 
wymaganego natęŜenia oświetlenia i równomierności oświetlenia. W projekcie przedstawić wyniki 
obliczeń, w dokumentacji powykonawczej  załączyć protokoły pomiarów natęŜenia oświetlenia.  
Stosować oprawy do oświetlania terenów sportowych z asymetrycznym odbłyśnikiem, źródła światła  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy białej.  
W budynku GaraŜu z wolnych zabezpieczeń rozdzielni Ŝeliwnej zasilić tablicę TOB, w której 
zainstalować układ zabezpieczeń i sterowania oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego z 
moŜliwością przełączenia na sterowanie ręczne. 
Oddzielnym obwodem oświetleniowym zasilić oświetlenie placu zabaw dla dzieci - posadowić słupy 
oświetlenia parkowego 4 m na fundamentach betonowych. Ilość słupów i rodzaj opraw dobrać w 
oparciu o obliczenia wymaganego natęŜenia oświetlenia i równomierności oświetlenia. 
Nie ma konieczności wystąpienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
 

 
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 
 
Stan istniejący: 
 
Brak systemu monitoringu wizyjnego 
 
Nowe proponowane rozwiązania techniczne: 
 
NaleŜy wykonać instalacje zewnętrzną na kablach Ŝelowanych koncentrycznych. 
Doprowadzić niezaleŜny kabel zasilający z rozdzielni elektrycznej zakończyć po stronie rozdzielni 
osobnym zabezpieczeniem. 
Kamery  w ilości 2 szt. Umieścić na słupach oświetleniowych. 
W  pawilonie nowym grupa II w pomieszczeniu dyŜurki w szafie teletechnicznej wiszącej 6U umieścić 
rejestrator 8 kanałowy z zapisem na  dysku twardym 1T. 
Tory sygnałowe i zasilające zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi.  
 

Parametry sprzętu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 8 kanałowy 

• Rejestratory cyfrowe pracujące w trybie : równoczesny zapis, podgląd „na Ŝywo”, odtwarzanie 
nagrań i połączenie sieciowe  

• System operacyjny oparty na Linux  

• Wyświetlanie „na Ŝywo”  

• Prędkość nagrywania do 100 obr/s  

• Własny algorytm kompresji bazujący na MPEG-4  

• Rozdzielczość nagrywania: 
- 720 x 288, 
- 360 x 288  

• MoŜliwość zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  

• MoŜliwość definiowania prędkości i jakości nagrywania odrębnie dla kaŜdej z kamer  

• Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału  

• MoŜliwość sterowania kamerami z interfejsem RS-485  

• Współpraca z klawiaturą  

• Wbudowana nagrywarka DVD-RW  
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• MoŜliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na 
CD/DVD i przez sieć komputerową  

• Praca w sieci komputerowej, w tym moŜliwość połączenia z wieloma rejestratorami 
jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych  

• Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podglądu i przeglądania nagrań z wbudowanym 
modułem do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  

• Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  

• Menu w języku polskim  

Kamery 

• Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 

• Rozdzielczość pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-biały 

• Czułość  0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały 

• Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

• Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy kąt widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

• IP 67, wymiary wewnętrzne uŜytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (dł), 
daszek przeciwsłoneczny, grzałka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit sterujący: 

• Przyciski wielofunkcyjne 

• Wyświetlacz LED 

• Porty zewnętrzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

• Typ matrycy 19” kolorowa matryca TFT 

• Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 

• Rozdzielczość 625 TVL 

• Kontrast 800:1 

• Jasność 300 cd/m2 

• Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 
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6. Zespół Szkół w Rokietnicy – Szkoła w Murowanej Goślinie 
 

INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 
Stan istniejący: 
 
Boisko małe – nie posiada Ŝadnego przygotowania do oświetlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowić 4 słupy oświetleniowe na fundamentach betonowych w naroŜnikach boiska. Wysokość 
słupów i ilości opraw dobrać w oparciu o obliczenia wymaganego natęŜenia oświetlenia i 
równomierności oświetlenia. W projekcie przedstawić wyniki obliczeń, w dokumentacji powykonawczej  
załączyć protokoły pomiarów natęŜenia oświetlenia.  
Stosować oprawy do oświetlania terenów sportowych z asymetrycznym odbłyśnikiem, źródła światła  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy białej.  
Na parterze przy wejściu do budynku znajduje się rozdzielnia Główna 
 

 
 
którą naleŜy rozbudować o układ zabezpieczeń i sterowania oświetleniem za pomocą zegara 
astronomicznego z moŜliwością przełączenia na sterowanie ręczne. 
Nie ma konieczności wystąpienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
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INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 
 
Stan istniejący: 
 
Obiekt wyposaŜony w telewizyjny system nadzoru zbudowany z rejestratora 4 kanałowego oraz 
czterech kamer. 
Brak moŜliwości rozbudowy 
 
Nowe proponowane rozwiązania techniczne: 
 
Zaprojektować rejestrator na 8 kanałowy z zapisem na  dysku twardym 1T oraz dołoŜyć na słupach 
oświetleniowych po przeciwległych stronach boiska dwie kamery. 
Rejestrator umieścić w szafie teletechnicznej 6U. 
Do projektowanego boiska naleŜy doprowadzić kable koncentryczne Ŝelowane. 
Zabudować na słupach oświetleniowych. 
Do słupów doprowadzić niezaleŜne kable zasilające z rozdzielni głównej budynku zakończyć po 
stronie rozdzielni osobnymi zabezpieczeniami. 
Tory sygnałowe i zasilające zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi. 
 
Parametry sprzętu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 8 kanałowy 

• Rejestratory cyfrowe pracujące w trybie : równoczesny zapis, podgląd „na Ŝywo”, odtwarzanie 
nagrań i połączenie sieciowe  

• System operacyjny oparty na Linux  

• Wyświetlanie „na Ŝywo”  

• Prędkość nagrywania do 100 obr/s  

• Własny algorytm kompresji bazujący na MPEG-4  

• Rozdzielczość nagrywania: 
- 720 x 288, 
- 360 x 288  

• MoŜliwość zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  

• MoŜliwość definiowania prędkości i jakości nagrywania odrębnie dla kaŜdej z kamer  

• Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału  

• MoŜliwość sterowania kamerami z interfejsem RS-485  

• Współpraca z klawiaturą  

• Wbudowana nagrywarka DVD-RW  

• MoŜliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na 
CD/DVD i przez sieć komputerową  

• Praca w sieci komputerowej, w tym moŜliwość połączenia z wieloma rejestratorami 
jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych  

• Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podglądu i przeglądania nagrań z wbudowanym 
modułem do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  

• Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  

• Menu w języku polskim  

Kamery 

• Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 

• Rozdzielczość pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-biały 

• Czułość  0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały 

• Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

• Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy kąt widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 
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Obudowa 

• IP 67, wymiary wewnętrzne uŜytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (dł), 
daszek przeciwsłoneczny, grzałka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit sterujący: 

• Przyciski wielofunkcyjne 

• Wyświetlacz LED 

• Porty zewnętrzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

• Typ matrycy 17” kolorowa matryca TFT 

• Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 

• Rozdzielczość 625 TVL 

• Kontrast 800:1 

• Jasność 300 cd/m2 

• Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 
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7. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 
 

INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 
Stan istniejący: 
 
Boisko duŜe – nie posiada Ŝadnego przygotowania do oświetlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowić 6 słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych w naroŜnikach i pośrodku boiska. 
Wysokość słupów i ilości opraw dobrać w oparciu o obliczenia wymaganego natęŜenia oświetlenia i 
równomierności oświetlenia. W projekcie przedstawić wyniki obliczeń, w dokumentacji powykonawczej  
załączyć protokoły pomiarów natęŜenia oświetlenia.  
Stosować oprawy do oświetlania terenów sportowych z asymetrycznym odbłyśnikiem, źródła światła  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy białej.  
Na parterze budynku znajduje się Rozdzielnia Główna z polem oświetlenia terenu 
 

 
 
Pole to naleŜy rozbudować o układ zabezpieczeń i sterowania oświetleniem boiska za pomocą zegara 
astronomicznego z moŜliwością przełączenia na sterowanie ręczne. 
Nie ma konieczności wystąpienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
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INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 
 
Stan istniejący: 
 
W obiekcie funkcjonuje telewizyjny system nadzoru zbudowany z rejestratora 16 kanałowego oraz 16 
kamer rozmieszczonych w róŜnych częściach obiektu. 
Brak moŜliwości rozbudowy. 
W terenie na słupach oświetleniowych przyległych do zadaniowego boiska została wykonana 
instalacja kablowa dla systemu telewizji podgądowej.  
 
Nowe proponowane rozwiązania techniczne: 
 
NaleŜy dołoŜyć jeden rejestrator 16 kanałowy z zapisem na dysku twardym 1T.oraz dwie kamery 
zlokalizowane na słupach z wykonaną instalacją kablową. 
Rejestrator zabudować do szafy Rack 6U. 
 
Parametry sprzętu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 16 kanałowy 

• Rejestratory cyfrowe pracujące w trybie : równoczesny zapis, podgląd „na Ŝywo”, odtwarzanie 
nagrań i połączenie sieciowe  

• System operacyjny oparty na Linux  

• Wyświetlanie „na Ŝywo”  

• Prędkość nagrywania do 100 obr/s  

• Własny algorytm kompresji bazujący na MPEG-4  

• Rozdzielczość nagrywania: 
- 720 x 288, 
- 360 x 288  

• MoŜliwość zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  

• MoŜliwość definiowania prędkości i jakości nagrywania odrębnie dla kaŜdej z kamer  

• Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału  

• MoŜliwość sterowania kamerami z interfejsem RS-485  

• Współpraca z klawiaturą  

• Wbudowana nagrywarka DVD-RW  

• MoŜliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na 
CD/DVD i przez sieć komputerową  

• Praca w sieci komputerowej, w tym moŜliwość połączenia z wieloma rejestratorami 
jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych  

• Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podglądu i przeglądania nagrań z wbudowanym 
modułem do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  

• Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  

• Menu w języku polskim  

Kamery 

• Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3” SONY Super HAD 

• Rozdzielczość pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-biały 

• Czułość  0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały 

• Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

• Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy kąt widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 
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Obudowa 

• IP 67, wymiary wewnętrzne uŜytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (dł), 
daszek przeciwsłoneczny, grzałka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit sterujący: 

• Przyciski wielofunkcyjne 

• Wyświetlacz LED 

• Porty zewnętrzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

• Typ matrycy 19” kolorowa matryca TFT 

• Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 

• Rozdzielczość 625 TVL 

• Kontrast 800:1 

• Jasność 300 cd/m2 

• Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 
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8. Zespół Szkół w Bolechowie , ul. Obornicka 1 
 
INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 
Stan istniejący: 
 
Boisko duŜe – nie posiada Ŝadnego przygotowania do oświetlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowić 6 słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych w naroŜnikach i pośrodku boiska. 
Wysokość słupów i ilości opraw dobrać w oparciu o obliczenia wymaganego natęŜenia oświetlenia i 
równomierności oświetlenia. W projekcie przedstawić wyniki obliczeń, w dokumentacji powykonawczej  
załączyć protokoły pomiarów natęŜenia oświetlenia.  
Stosować oprawy do oświetlania terenów sportowych z asymetrycznym odbłyśnikiem, źródła światła  
metalohalogenkowe o mocy 250W barwy białej.  
Na parterze budynku znajduje się Rozdzielnia Główna, której jest projektowana przebudowa. Na tym 
etapie zostanie zaprojektowany układ zabezpieczeń i sterowania oświetleniem boiska za pomocą 
zegara astronomicznego z moŜliwością przełączenia na sterowanie ręczne. 
Nie ma konieczności wystąpienia o wzrost mocy zapotrzebowanej. 
 
 

INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 
 
Stan istniejący: 
 
W obiekcie funkcjonuję telewizyjny system nadzoru zbudowany z rejestratora 16 kanałowego oraz 8 
kamer rozmieszczonych w róŜnych częściach obiektu. 
 
Nowe proponowane rozwiązania techniczne: 
 
Na projektowanych słupach oświetleniowych umieścić po przeciwległych stronach boiska dwie 
kamery. 
Do projektowanego boiska naleŜy doprowadzić kable koncentryczne Ŝelowane. 
Kamery zabudować na słupach oświetleniowych. 
Do słupów doprowadzić niezaleŜne kable zasilające z rozdzielni głównej budynku zakończyć po 
stronie rozdzielni osobnymi zabezpieczeniami. 
Tory sygnałowe i zasilające zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi 

 
Parametry sprzętu do zaprojektowania: 

Kamery 

• Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 

• Rozdzielczość pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-biały 

• Czułość  0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały 

• Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

• Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy kąt widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

• IP 67, wymiary wewnętrzne uŜytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (dł), 
daszek przeciwsłoneczny, grzałka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 
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9. Plac  Zabaw dla SOSW w Mosinie – lokalizacja Puszczykowo 
 

INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 
Stan istniejący: 
 
Plac zabaw dla dzieci  – nie posiada Ŝadnego przygotowania do oświetlenia. 
 
Prace do wykonania: 
 
Posadowić słupy oświetlenia parkowego 4 m na fundamentach betonowych takich samych, jak 
oświetlenie parkowe. Ilość słupów i rodzaj opraw dobrać w oparciu o obliczenia wymaganego 
natęŜenia oświetlenia i równomierności oświetlenia. W projekcie przedstawić wyniki obliczeń, w 
dokumentacji powykonawczej  załączyć protokoły pomiarów natęŜenia oświetlenia.  
Stosować oprawy oświetlenia parkowego.  
Na parterze budynku znajduje się Rozdzielnia Główna, która będzie przebudowana wraz z całością 
instalacji w budynku. Projektant zaprojektuje układ zabezpieczeń i sterowania oświetleniem placu 
zabaw za pomocą zegara astronomicznego z moŜliwością przełączenia na sterowanie ręczne. 
 
 

 
 
Na tym etapie z istniejącego zabezpieczenia wyprowadzić obwód zasilający oświetlenie poprzez 
wyłącznik ręczny oświetlenia terenu. 
 
 

INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 
 
Stan istniejący: 
 
Aktualnie w obiekcie znajduje się system monitoringu wizyjnego wyposaŜony w rejestrator  8 kanałowy  
oraz dwie kamery. 
 
Nowe proponowane rozwiązania techniczne: 
 
W najbliŜszym czasie planuje się remont obiektu w zakresie instalacji elektrycznej oraz rozszerzenie 
zakresu telewizyjnego systemu nadzoru o następne 6 kamer. Wobec powyŜszego aby objąć ochroną 
monitoringu wizyjnego dodatkowo plac zabaw naleŜy przyjąć dla zakresu dwóch prac (remontu i 
rozbudowy) większy 16 kanałowy rejestrator z zapisem na dysku twardym 1T. 
Dodatkowo na elewacji budynku na poziomie piętra umieścić dwie kamery skierowane na plac zabaw.  
 

Parametry sprzętu do zaprojektowania: 
 
Rejestrator 16 kanałowy 
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• Rejestratory cyfrowe pracujące w trybie : równoczesny zapis, podgląd „na Ŝywo”, odtwarzanie 
nagrań i połączenie sieciowe  

• System operacyjny oparty na Linux  

• Wyświetlanie „na Ŝywo”  

• Prędkość nagrywania do 100 obr/s  

• Własny algorytm kompresji bazujący na MPEG-4  

• Rozdzielczość nagrywania: 
- 720 x 288, 
- 360 x 288  

• MoŜliwość zastosowania 3 dysków 3.5” IDE, dysk 250 GB w standardzie  

• MoŜliwość definiowania prędkości i jakości nagrywania odrębnie dla kaŜdej z kamer  

• Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału  

• MoŜliwość sterowania kamerami z interfejsem RS-485  

• Współpraca z klawiaturą  

• Wbudowana nagrywarka DVD-RW  

• MoŜliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na 
CD/DVD i przez sieć komputerową  

• Praca w sieci komputerowej, w tym moŜliwość połączenia z wieloma rejestratorami 
jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych  

• Oprogramowanie: do zdalnej administracji, podglądu i przeglądania nagrań z wbudowanym 
modułem do graficznej wizualizacji obiektu (mapy),  

• Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem  

• Menu w języku polskim  

Kamery 

• Przetwornik obrazu  matryca CCD, 1/3”  Super HAD 

• Rozdzielczość pozioma 540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-biały 

• Czułość  0.25 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały 

• Zasilanie 100 ~ 240 VAC 

Obiektyw 

• Asferyczne soczewki, 1/3”, f=2.8~12 mm, poziomy kąt widzenia 98°~24°, F=1.4-360, 
mocowanie CS. 

Obudowa 

• IP 67, wymiary wewnętrzne uŜytkowe: 105 mm (szer) x 80 mm (wys) x 250 mm (dł), 
daszek przeciwsłoneczny, grzałka 230 VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie 

Pulpit sterujący: 

• Przyciski wielofunkcyjne 

• Wyświetlacz LED 

• Porty zewnętrzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45) 

Monitor: 

• Typ matrycy 19” kolorowa matryca TFT 

• Rozmiar plamki  0.294 x 0.294 (mm) 

• Rozdzielczość 625 TVL 

• Kontrast 800:1 

• Jasność 300 cd/m2 

• Czas odpowiedzi matrycy 5 ms 

 


