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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE – „ST” 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacji telekomunikacyjnej, związanych z realizacją budowy budynku Centrum 

Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, dz. nr 3736/7, 

3736/1, 3147/22, 3144/3, 3142/49, 3145/21, 3147/21, 3147/10, 3147/14, obręb nr 001 Swarzędz. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji telekomunikacyjnych obiektu (okablowania 

strukturalnego, instalacji teleinformatycznej, instalacji oddymiania, instalacji kontroli dostępu KD, 

instalacji monitoringu, instalacji alarmowej). 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętyc ST: 

a) Instalacja okablowania strukturalnego;  

 b) Instalacja oddymiania grawitacyjnego; 

 c) Instalacja kontroli dostępu KD; 

 d) Instalacja monitoringu; 

 e) Instalacja alarmowa. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, a także normami i dokumentami 

określonymi w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Wszystkie nazwy własne i marki elementów 

zostały użyte w projekcie w celu określenia budowy instalacji okablowania strukturalnego, 

systemu kontroli dostępu KD, systemu monitoringu, instalacji alarmowej i systemu oddymiania, 

która zapewni osiągnięcie założonego standardu systemu zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi 

w punkcie 2 niniejszej ST. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązania 

zamiennego, nie obniżającego standardu przyjętego w projekcie pod warunkiem przedstawienia 

następujących dokumentów: 

- konfiguracji proponowanego systemu (schematy połączeń), 

- parametrów elementów systemu (karty katalogowe), 
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- miejsc i sposobu montażu elementów systemu, 

- opisu systemu zawierającego wszelkie informacje techniczne, a także funkcjonalno-użytkowe    

charakteryzujące rozwiązanie zamienne w odniesieniu do przykładowego rozwiązania 

zamieszczonego w projekcie. 

Jest to niezbędny zakres oferty umożliwiający porównanie rozwiązania zamiennego z 

projektowym. 

Ponadto rozwiązanie zamienne musi uzyskać akceptację Inwestora oraz Projektanta. W przypadku 

akceptacji rozwiązania zamiennego, strona wnioskująca ponosi odpowiedzialność za dokonania 

odpowiednich zmian w dokumentacji projektowej i związaną z tym koordynację międzybranżową. 

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa urządzeń i materiałów potrzebnych do wykonania 

instalacji okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostępu KD, systemu monitoringu i 

systemu oddymiania wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowaniem tych 

urządzeń i materiałów wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do 

właściwego wykonania instalacji, uruchomienia i doprowadzenia do założonych parametrów 

pracy, technicznych i funkcjonalnych. 

 

1.5.  Obowiązki wykonawcy robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Wykonawstwo robót powinno uwzględniać: 

- wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i odbioru  

  technicznego robót elektrycznych, 

- zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 

- wymagania techniczne i zalecenia producentów urządzeń, 

- wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodności, przepisach bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

- przepisy ochrony przeciwpożarowej, 

- przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach elektrycznych, 

- wymagania i zalecenia inspektora nadzoru. 

Roboty powinny być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych 

kwalifikacjach. 

Na żądanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie 

wymagania techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji.  
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1.6. Dokumentacja projektowa i robót montażowych 

Dokumentacja projektowa będąca elementem dokumentów przetargowych zawiera: 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 

– przedmiar robót budowlanych. 

 

  Dokumentację robót montażowych elementów instalacji telekomunikacyjnej stanowią: 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie 

ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 

898 ze zm.),  

-    karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. 

U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 

Wykonawca sporządzi uzgodnioną z Zamawiającym ilość kompletów dokumentacji robót 

montażowych, uwzględniającej ustalone jego kontraktem produkty i urządzenia (system). 

Dokumentacja powinna zawierać: 

- pełne informacje dotyczące sposobu i miejsca montażu elementów instalacji, skoordynowane  

  międzybranżowo, 

- schematy instalacji, 

- pełne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń i ich ilości, 

- kopie niezbędnych świadectw, dopuszczeń i certyfikatów zgodności na stosowane urządzenia i  

  materiały. 
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Dokumentacja robót montażowych powinna być zgodna z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją Techniczną. Dokumentacja robót montażowych powinna być uzgodniona z 

projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto wykonawca 

sporządzi rysunki warsztatowe dotyczące: 

- węzłów poszczególnych instalacji wraz z koordynacją międzybranżową, 

- detali instalacyjnych podłączeń i mocowań urządzeń i przewodów, 

- aranżacji pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi i instalacji głównych urządzeń. 

Jeden komplet dokumentacji powinien znajdować się w biurze budowy i służyć do roboczego 

dokumentowania: 

- odstępstw od rozwiązań projektowych, 

- uzupełniających informacji dotyczących sposobu i miejsca montażu elementów instalacyjnych 

oraz  

  ich parametrów technicznych, 

- stanu zaawansowania robót. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą 

zawierającą: 

- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyżej rysunków roboczych, 

- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielami Inwestora oraz z zespołem  

  projektowym, 

- gwarancje, atesty, dowody zakupów, oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami, 

- protokoły prób i pomiarów pomontażowych, 

- instrukcje użytkowania instalacji, 

- protokoły szkoleń personelu użytkownika. 

 

1.7.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego 

i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w 

dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Rodzaj instalowanych materiałów i urządzeń 

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i technologie 

wykonawcze można zastąpić równoważnymi o tych samych lub wyższych parametrach 
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technicznych i funkcjonalności. Powinno to być poparte certyfikatami lub deklaracjami zgodności, 

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 

przepisów (wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez 

Inwestora). 

2.2.  Składowanie materiałów i urządzeń 

Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montażu urządzenia 

powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami 

producenta oraz w sposób zapobiegający pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Materiały 

wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz 

odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na podany przez 

producenta termin użycia (instalacji) materiałów i urządzeń. Niedopuszczalne jest wbudowanie 

materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, 

skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót 

elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 

magazynowych i składowisk na placu budowy. Zaleca się, aby materiały dostarczać bezpośrednio 

przed montażem. 

 

2.3.  Zapewnienie jakości 

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić 

wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz 

nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być 

otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym 

procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 

jakość wykonanych robót Wszystkie materiały użyte do instalacji teletechnicznych muszą 

posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty 

techniczne i odpowiadać polskim normom. 

 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przywożone na budowę odpowiednimi środkami 

transportu i zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniom materiałów oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.  Trasy instalacyjne 

Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiegać bezkolizyjnie w stosunku do innych 

instalacji i urządzeń. Trasy powinny być wytyczone po liniach prostych, poziomych i pionowych. 

Instalacje teletechniczne powinny być wykonane w stosunku do innych instalacji w taki sposób, 

aby eliminować szkodliwe oddziaływania tych instalacji: np.: oddziaływania pól 

elektromagnetycznych ze strony instalacji elektrycznych, zalania wodą ze strony instalacji 

sanitarnych, itp.. Instalacje teletechniczne powinny być wykonane w sposób umożliwiający dostęp 

konserwacyjny. 

 

5.2.  Konstrukcje wsporcze i uchwyty 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty stosowane w instalacjach teletechnicznych powinny 

umożliwiać montaż do podłoża w sposób trwały.  

 

5.3.  Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- muszą być chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli należy je wykonać w przepustach  

rurowych, 

- przejścia kablowe przez stropy muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami; należy stosować osłony z rur stalowych lub rur z tworzyw 

sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości, 

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach należy wykonać w sposób szczelny, 

- przejścia kablowe przez oddzielenia pożarowe (ściany, stropy) powinny być uszczelnione  

  elastycznym, certyfikowanym materiałem, gwarantującym odporność ogniową przejścia 

kablowego nie mniejszą od odporności przegrody. 

 

5.4.  Montaż szaf sprzętowych 

Montaż należy wykonać kierując się wymaganiami określonymi w DTR producenta. 
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5.5.  Układanie kabli i przewodów 

Sposób prowadzenia instalacji: 

- bezpośrednio na podłożu z użyciem uchwytów, dla obwodów instlacji oddymiania z użyciem 

uchwytów E90, 

- w rurach karbowanych RVKL37 (w ścianach) lub w rurach twardych RL37 (w warstwach 

podłogowych), 

- w przygotowanych korytach kablowych w przesztrzeni międzysufitowej, 

Przewody muszą być układane swobodnie i nie mogą być narażone na naprężenia. Końce 

przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami metalowymi lub ocynowane. Kable i przewody powinny być w sposób 

trwały i czytelny oznakowane. 

 

5.6.  Próby i badania 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty procedur 

prób i badań dla uruchomienia wstępnego i końcowego, osobno dla każdej wydzielonej instalacji 

teletechnicznej.  

Wszystkie elementy instalacji telekomunikacyjnej podlegają sprawdzeniom. W celu odbioru 

instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 

A. Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej i światłowodowej 

A.1. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada 

oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących 

standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność 

jego wskazań. 

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum 

III poziomem dokładności.  

A.2.1. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego  

„Channel” lub w konfiguracji łącza stałego „Permanent Link” 

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania 

strukturalnego na zgodność parametrów z normami należy przeprowadzić pomiary odpowiednim 

miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrów powinny 

być zgodne z tymi, które są zawarte w nojnowszych edycjach norm EN50173-1 lub 

ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarów należy wybrać typ 

nośnika, limit testu (klasę) oraz współczynnik propagacji kabla. Powinny zostać zmierzone (lub 

wyznaczone) i przyrównane do limitu: 

•RL (tłumienie sygnału odbitego) – parametr mierzony z dwóch stron dla każdej z par, nie jest 

specyfikowane dla klas A i B, 
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•IL (strata wtrąceniowa – tłumienie) – parametr mierzony dla każdej z par, specyfikowane dla 

wszystkich klas, 

•NEXT (strata przesłuchu zbliżnego) – parametr mierzony z dwóch stron dla wszystkich kombinacji 

par, dla klas A, B, C, D, E oraz F, 

•PSNEXT (sumaryczna strata przesłuchu zbliżnego) – parametr mierzony z dwóch stron dla każdej 

z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F, 

•ACR-N (współczynnik straty do przesłuchu na bliskim końcu) – parametr wyznaczany z dwóch 

stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

•PSACR-N – parametr wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

•ACR-F (współczynnik straty do przesłuchu na dalekim końcu) – parametr wyznaczany dla każdej 

z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

•PSACR-F – parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy 

D i wyżej, 

•Rezystancja pętli stałoprądowej, specyfikowana dla wszystkich klas, 

•Opóźnienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas, 

•Różnica opóźnień propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyżej. 

•Mapa połączeń – test przypisania żył kabla do pinów w gniazdach. 

A.2.3. Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać 

dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM). Powinien 

zawierać: 

•Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar 

•Metodę referencji 

•Tłumienie toru pomiarowego 

•Podane wartości graniczne (limit) 

•Podane zapasy (najgorszy przypadek)  

•Informację o końcowym rezultacie pomiaru  

A.3 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy 

(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a 

pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) 

podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w 

całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być 

podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz 

toru światłowodowego. 

 

 Pozostałe próby i badania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a także z normami 

i dokumentami określonymi w punkcie 8 niniejszej specyfikacji 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną. Przedmiotem kontroli będzie 

bieżące sprawdzanie wykonania robót na zgodność z w/w dokumentami. Kontrola jakości 

wykonania instalacji słaboprądowych powinna obejmować: 

- zgodność zastosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową, normami i  

  certyfikatami, 

- poprawność ułożenia ciągów kablowych, 

- poprawność wykonania przejść przewodów i kabli przez stropy i ściany, 

- poprawność wykonania połączeń przewodów i kabli, 

- pomiary zgodne z punktem nr 5.6. niniejszej ST oraz dokumentacją projektową, 

- poprawność lokalizacji i poprawność zainstalowania elementów i urządzeń. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, jeżeli wszystkie pomiary, badania i próby dały wynik pozytywny. Odbiór częściowy 

dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu przez wykończenie 

budowlane. W przypadku niezadowalającej jakości robót wykonawca będzie musiał wykonać na 

własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. Do odbioru końcowego 

wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- dziennik budowy, 

- projektową dokumentacje powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- protokoły z prób i testów, 

- certyfikaty na urządzenia i materiały, 

- dokumentacje techniczno – ruchowe, 

- instalacje obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń i systemu. 

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez zamawiającego w zakresie obsługi instalowanego 

systemu. 

 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanem (Dz.U. z 2016 r. poz.290 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), 

3.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz 191 ze zm.), 
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4. Norma BN-84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe. Wymagania ogólne”. 

5. ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”. 

6. EN 50173-1 - „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”. 

7. ANSI/TIA/EIA 568-B.2 “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2”. 

8. PN-EN 50173-1 – „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1:  

    Wymagania ogólne”. 

9. PN-EN 50174-1 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja 

    i zapewnienie jakości.”  

10. PN-EN 50174-2 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie 

      i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  

11. EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation – testing of installed cabling”.  

12. Norma PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV 

13. Norma PN-E 50132-5 Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w  

    zabezpieczeniach –   Część 5: Teletransmisja. 

14. Norma BN-84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe. Wymagania ogólne”. 

15. Norma PN-EN 50131: Systemy alarmowej - Systemy sygnalizacji włamania i napadu. 

16. Norma PN-IEC 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia  elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

17.Polska Norma PN-B-02877-4:2001 ze zmianami PN-B-02877-4:2001/Az1 z września 2006  

     „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i 

ciepła. Zasady projektowania" 

 

 


