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1. Za o enia wst pne  

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych - 

niskopr dowych. 

1.2. Podstawa opracowania  

Podstaw  opracowania stanowi : 

 Zlecenie na wykonanie opracowania, 

 Podk ady budowlane wykonana dla potrzeb niniejszego opracowania, 

 Wytyczne Inwestora, 

 Obowi zuj ce zasady projektowania instalacji elektrycznych - niskopr dowych: 

 PN-EN 50173-1 - Technika Informatyczna. 

 PN-EN 50174-2 - Technika Informatyczna. 

 PN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe. 

 PN-EN 50133-1 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dost pu. 

 PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji po arowej -- Cz  14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. z pó niejszymi zmianami). 

 Prawo Budowlane. 

 Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów systemu. 

 Szkolenia i wiedza w asna projektanta. 

 

1.3. Cel i zakres opracowania  

Opracowania to okre la warunki, jakie spe nia  b d  instalacje systemów niskopr dowych  

i stanowi integralny element dokumentacji technicznej projektu wykonawczego dla 

wyznaczonego obiektu, w którym niezb dna jest cz  przedstawiaj ca przewidziany w tym 

obiekcie instalacji teleinformatycznych (okablowanie strukturalne), kontroli dost pu, 

instalacji SAP.  



Projekt instalacji elektrycznych niskopr dowych  

 4 

2. Opis wykonania instalacji niskopr dowych.  

2.1. Instalacja teleinformatyczna. 

Instalacja telefoniczna i komputerowa zastanie wykonana jako okablowanie strukturalne, 

kablem U/UTP 4x2x0,5 kat. 6A. W przypadku kabli i komponentów kategorii 6A bardzo 

istotne jest przestrzeganie zalece  i wskazówek instalacyjnych producenta.  Kable nie mog  

by  uszkodzone podczas uk adania, nale y przestrzega  odpowiedniego promienia zagi cia i 

zapewni  wysokiej jako ci pod czenie do dystrybutorów i przy czy telekomunikacyjnych. 

Jako e b dzie to rozbudowa istniej cego systemu okablowania przyj to do projektu 

komponenty firmy Schrack które ju  s  zabudowane na obiekcie.    

Pod czenie urz dze  teleinformatycznych do sieci zarówno logicznej jak i elektrycznej 

b dzie si  odbywa o za po rednictwem PEL-i. Punkt elektryczno - logiczny (PEL) sk ada si  

z  gniazd elektrycznych i gniazd teleinformatycznych, umieszczonych w puszkach 

wielokrotnych. 

Pod czenie urz dze  teleinformatycznych (komputer, telefon) do przy cza b dzie 

nast powa o za pomoc  2-3 metrowego kabla dystansowego. B dzie to skr tka kat. 6A. Od 

pozosta ych kabli skr takowych b dzie si  ró ni a jedynie tym, e przewody s  wykonane z 

linki, a nie drutu. Takie rozwi zanie nadaje kablowi dystansowemu elastyczno  i utrudnia 

jego eksploatacyjne uszkodzenie. Pod czenie telefonu do przy cza b dzie nast powa o za 

pomoc  standardowego kabla telefonicznego zako czonego wtykiem RJ-11 lub RJ12 od 

strony telefonu a od strony gniazda wtykiem RJ45. Gniazda komputerowe i telefoniczne 

spe niaj  wymagania kategorii 6A, a wi c mo na je stosowa  zamiennie, w zale no ci od 

potrzeb. O mo liwo ci pod czenia telefonu lub komputera do konkretnego gniazda decyduje 

administrator systemu okablowania, realizuj c odpowiednie prze czenie w istniej cym 

punkcie dystrybucyjnym LPD. 

W obszarze obj tym projektem znajduj  si  dwa punkty dystrybucyjne LPD-0 (S - Starostwo) 

i LPD-0(P - Pojazd), przy cza oznaczone S(1,2) i K1 (do obs ugi kamer IP, kamery obj te 

odr bnym projektem) nale y wprowadzi  do LPD-0(S) a przy cza oznaczone P(1,2) nale y 

wprowadzi  do LPD-0(P) i tam zako czy  na panelach. 

W projektowany obszarze istniej ce okablowanie strukturalne nale y zdemontowa  na ca ym 

odcinku od gniazda do panela krosowego, cznie z panelem krosowym w celu przygotowania 

miejsca pod nowe okablowanie.   

Na rys. EN-01 pokazano gniazdo oznaczone „HDMI(do TV)” b dzie ono s u y o do 

pod czenia odbiornika TV (istniej cy) na który b d  przedstawiane tre ci zwi zane ze 

Starostwem, gniazdo b dzie po czone z takim samym gniazdem w miejsca wskazanym przez 

inwestora, maksymalna d ugo  kabla cz cego gniazd 50m, pomi dzy gniazdem a 

odbiornikiem nale y zmontowa  Extender HDMI (odbiornik),  pomi dzy gniazdem a 

nadajnikiem nale y zmontowa  Extender HDMI (nadajnik).   
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Przyk ad rozwi zania. 

 

 

 

 

 

Sc 

2.2.   Instalacja kontroli dost pu KD i SSWiN. 

W projektowany obszarze  znajduj  si  dwa przej cia obj te KD, w zwi zku ze zmian  

funkcjonalno ci tego obszaru nale y zdemontowa  i przenie  istniej ce urz dzenia do 

nowych lokalizacji zaznaczonych na rys. EN-01. To samo nale y uczyni  z manipulatorem 

systemu SSWiN obs uguj cym Kas  w zwi zku ze zmian  lokalizacji drzwi wej ciowych do 

kasy. 

2.3. System kolejkowy 

W projektowanym obszarze znajduje si  system kolejkowy, firma zajmuj ca si  serwisem 

tego systemy zdemontuje go przed rozpocz ciem si  prac budowlanych i zamontuje po ich 

zako czeniu, w projekcie zostanie uwzgl dnione tylko orurowanie do rozprowadzenia 

okablowania pomi dzy sufitem podwieszanym a miejscem poszczególnych  tablic systemu 

kolejkowego, na rys. EN-01 pokazano elementy tego sytemu oznaczone jako „Sk”. G o niki 

bez zmian (na okres prac budowlanych zabezpieczy ). 

2.4. Instalacja systemu alarmu po arowego SAP.    

W projektowanym obszarze znajduje si  system alarmu po arowego nale y go dostosowa  do 

nowych warunków, i tak czujki zabudowane na suficie podwieszanym zmieni  nieco swoje 

usytuowanie w stosunku do stanu istniej cego obecnie, ponadto ze zmianami pomieszcze  

nale y do o y  dwie czujki pokazano to na rys. EN-01, na linii dozorowej jest miejsce aby je 

do o y  (informacja od konserwatora systemu SAP, równie  o typie czujek), czujki 

znajduj ce si  na suficie w a ciwym (chroni ce przestrze  mi dzysufitow ) nie ulegaj  

zmianie jako e tam nie zachodz  adne zmiany. Czujki z sufitu podwieszanego na czas prac 

budowlanych nale  zdemontowa  i zabezpieczy  do ponownego wykorzystania, czujki na 

suficie w a ciwym na czas prac budowlanych nale y zabezpiecz.  ROP-y i sygnalizator bez 

zmian. 

2.5. Okablowanie. 

Instalacj  przewodow  systemów wykona  kablami jak podano na rysunku lub zestawieniu 

materia ów, kable nale y uk ada : 

-  w istniej cych i projektowanych korytkach kablowych usytuowanych nad sufitem 

podwieszanym 
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- w listwach kablowych DLP50x150 (pod blatem stanowisk obs ugi klienta), 

- zej cie do poszczególnych gniazd, kamer, elementów systemu kolejkowego od korytek 

metalowych pod tynkiem (w cianach Gk) w rurkach ochronnych (RK 20-25 mm). 

Wszystkie elementy systemu nale y rozmie ci  zgodnie z projektem wykonawczym, a 

po czenia wykona  zgodnie z DTR poszczególnych urz dze . Mocowania elementów 

systemu powinny by  wykonane trwale i pewne. 

Instalacj  przewodow  nale y prowadzi  z zachowaniem dopuszczalnych odleg o ci zbli e  i 

krzy owa  z innymi instalacjami. 

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz z osprz tem, 

czówki telefoniczne wyposa one w grzebienie uziemiaj ce oraz urz dzenia aktywne sieci 

teleinformatycznej musz  by  uziemione by zapobiec powstawaniu zak óce . Dedykowan  

dla okablowania instalacj  elektryczn  nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami. 
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3. Pomiary, dokumentacja powykonawcza, zalecenia 
eksploatacyjne  

3.1. Pomiary ko cowe 

3.1.1. Dla po cze  miedzianych 

Wszystkie po czenia wykonane kablami miedzianymi musz  by  sprawdzone w formie 

ogl dzin. 

3.1.2. Dla instalacji elektrycznej niskopr dowej 

Po zako czeniu prac instalacyjnych wykona  nale y niezb dne pomiary i testy: 

Pomiar izolacji przewodów, 

Pomiar torów teleinformatycznych:  

Warunkiem koniecznym dla odbioru ko cowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie   

gwarancji systemowej producenta okablowania strukturalnego potwierdzaj cej 

weryfikacj  wszystkich zainstalowanych torów na zgodno  parametrów z wymaganiami 

norm Klasy EA / Kategorii 6A wg normy PN-EN 50173.Po wykonaniu instalacji i 

pomiarów firma wykonawcza powinna zg osi  wniosek o certyfikacj  systemu 

okablowania do producenta. Ca o  rozwi zania ma by  obj ta jednolit , spójn  20-letni  

gwarancj  systemow  producenta, obejmuj c  ca  cz  transmisyjn , 

Test linii dozorowych 

- test rezystancji linii; nale y wykona  pomiary rezystancji poszczególnych p tli 

dozorowych. Do pomiaru nale y u y  miernika posiadaj cego odpowiednie 

wiadectwo homologacji 

- test rezystancji izolacji; nale y wykona  pomiary rezystancji izolacji poszczególnych 

p tli dozorowych. Do pomiaru nale y u y  miernika posiadaj cego odpowiednie 

wiadectwo homologacji, 

Test czujek dymu 

- test lokalizacji; nale y sprawdzi  solidno  mocowania oraz zgodno  opisu czujki 

(etykiet ) i miejsca monta u z planami 

- test poprawno ci dzia ania; w celu sprawdzenia poprawno ci dzia ania nale y za 

pomoc  urz dzenia zadymiaj cego pobudzi  czujk  do stanu zadzia ania. 

Konsekwencj  zadymienia czujki powinien by  stan alarmowy wywo any  

w centrali alarmowej. Centrala powinna wy wietli  informacje identyfikuj ce 

lokalizacje pomieszczenie w którym czujka jest zainstalowana. Informacja ta powinna 

by  zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy),   

Test przycisków ROP 

- test lokalizacji; nale y sprawdzi  solidno  mocowania oraz zgodno  opisu przycisku 

ROP (etykiet ) i miejsca monta u z planami 

- test poprawno ci dzia ania; w celu sprawdzenia poprawno ci dzia ania nale y 

pobudzi  przycisk. Konsekwencj  zadzia ania powinien by  stan alarmowy wywo any 

w centrali alarmowej. Centrala powinna wy wietli  informacje identyfikuj ce 

lokalizacje pomieszczenie w którym przycisk jest zainstalowany. Informacja ta 

powinna by  zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy).    
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3.1.3. Wyniki pomiarów i testów 

Wyniki pomiarów musz  by  do czone do dokumentacji powykonawczej i przekazane 

u ytkownikowi ko cowemu przy odbiorze robót. 

Dokumentacja ta po zako czonym odbiorze b dzie stanowi a dokumentacj  eksploatacyjn . 

3.2. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera : 

 Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania, 

 Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli,  

 Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych, 

 Testy   

Dokumentacj  powykonawcz  wraz z wynikami pomiarów nale y dostarczy  w wersji 

elektronicznej oraz drukowanej. 
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4. Zestawienie podstawowych materia ów i urz dze  

L.p. Nazwa urz dzenia Symbol 
Producent/ 

Dostawca 
Jednostka Ilo  Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sie  teleinformatyczna      

1. 19" panel krosowy pusty, 24-portowy, 1U HSER0240GS Schrack szt. 4  

2. 
Modu  Keystone systemu IBDN Line, RJ45, kat.6A, 
nieekranowany 

HBIX102283 Schrack szt. 96  

3. 
19" Organizer kablowy poziomy z 5 uchwytami i 
przepustami 

DBK14806 Schrack szt. 6  

4. 
Kabel U/UTP kat.6A 4x2xAWG23, LS0H, 625MHz, 

fioletowy 
HBIK818095 Schrack mb. 2200  

5. Kabel krosowy kat.6A 1,2m 10GB, szary, IBDN Line HBIX360026 Schrack wg. potrzeb  

6. Kabel krosowy kat.6A 2,1m 10GB, szary, IBDN Line HBIX360027 Schrack wg. potrzeb  

2 Trasy kablowe      

7. Koryto metalowe 100x50 + pokrywa KPL100H50/2 Baks mb. 10  

8. Kana  kablowy DLP 50x150 10432+10521+10472 Legrand mb. 24  

9. RK rury ochronne karbowane  ICA 3321  25 Legrand wg. potrzeb  

3 Osprz t      

10. Uchwyt Mosaic dla DLP 65mm 10954 Legrand szt. 10  

11. Ramka z metalowym suportem dla 2 wk adów 45x45mm HSEMDR4W0F Schrack szt. 6  

12. Ramka z metalowym suportem dla 1 wk adu 45x45mm HSEMDR2W0F Schrack szt. 18  

13. Za lepka 22.5x45mm HSEMDZ1W1F Schrack szt. 19  

14. Adapter prosty dla 1 modu u RJ45, 22.5x45mm z klapk  HSEMD01W1F Schrack szt. 77   

15. 
Modu  Keystone systemu IBDN Line, RJ45, kat.6A, 
nieekranowany 

HBIX102283 Schrack szt. 77  

16. Puszka podtynkowa 2x60/g 47mm GTDH118 Schrack szt. 6  

17. Puszka podtynkowa r60/g 61mm GTDH117 Schrack szt. 18  

18. 
Wzmacniacz sygna u repeater HDMI, Digitus, do 50 m, 
Extender HDMI (nadajnik i odbiornik) 

943260 CONRAD kpl. 1  

19. 
Kabel HDMI SpeaKa Professional, poz acane wtyki, obraz 
3D, 1,5 m, czarny 

325189 CONRAD kpl. 1  

4 SAP      

20. Czujka dymu optyczna z izolatorem zwar  + gniazdo NFXI - OPT Ela-Compil szt. 2  

21. Przewód kabelkowy  YNTKSYekw 1X2X0,8 Bitner wg. potrzeb 
 

22. 
Drobny materia  monta owy, zaciski, ko cówki kablowe, d awiki uszczelniaj ce, oznaczniki, konstrukcje wsporcze, uchwyty kablowe, przewody do 
prze o enia istniej cych instalacji,  itp. 

Zestawienie materia ów stanowi materia  pomocniczy. Do wyceny nale y pos ugiwa  si  opisem 

technicznym jaki rysunkami które stanowi  o ca o ci projektu. 






