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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.

Dane Ogólne

1.1.

Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja elektryczna na IV piętrze w budynku przy
ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu
Dokumentacja techniczna obejmuje następujące instalacje:

1.2.

•

wydzielona instalacja zasilająca urządzenia komputerowe

•

instalacja UPS-a

•

modernizacja instalacji oświetleniowej

•

modernizacja instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia

Podstawa opracowania
Podstawą do wykonania niniejszej dokumentacji technicznej były:

2.

•

Zlecenie Inwestora

•

podkłady budowlane pomieszczeń budynków

•

PN-93/E-05009.

•

dokumentacja powykonawcza istniejących instalacji

Założenia projektowe
•

ustala się, że stanowisko pracy będzie się składać z podwójnego gniazda
zasilającego instalacji wydzielonej oraz podwójnego gniazda zasilającego ogólnego
przeznaczenia

3.

Zasilanie
Istniejącą tablicę rozdzielczą TK należy przenieść w nowe miejsce do Serwerowni – kabel
zasilający YKY 5x16 należy przedłużyć do nowej lokalizacji. Przedłużyć należy również
wszystkie istniejące odpływy z TK i TK-0
W jednej obudowie zrealizować TK, TK-0 i TK-UPS

4.

Wydzielona instalacja zasilająca urządzenia komputerowe
Urządzenia komputerowe na stanowiskach pracy będą zasilane z rozdzielni dedykowanych
TK0 i TK1 przewodami YDY 3x2,5 istniejącymi i nowo ułożonymi. Należy wykorzystać
wszystkie istniejące gniazda oraz dodatkowo w miejscach pokazanych na planach
wyposażyć puszki podtynkowe ujęte w projekcie okablowania strukturalnego w dwa gniazda
elektryczne LEGRAND nr kat. 0741 14 (w Portierni w puszce podwójnej).
W szafach dystrybucyjnych montować gniazda natynkowe podwójne bez blokady.
Wykorzystując istniejące przewody należy dokonać nowy podział na obwody stosując
puszki rozgałęźne mocowane na korytkach kablowych.

2

5.

UPS
Projektuje się UPS 5 kVA Orkan Plus w pomieszczeniu Serwerowi. Zasilanie 3-fazowe,
odpływ 1-fazowy, czas podtrzymania – 20 minut (oddzielna obudowa baterii). UPS-a zasilić
z TK przewodami 5xLgY6; z UPS-a przewodami 3xLgY6 zasilić TK-UPS (we wspólnej
obudowie z TK). Z tablicy TK-UPS zasilane będą szafy dystrybucyjne GPD i PPD, serwery
oraz instalacja CCTV.
Ppoż wyłącznik UPS’a zlokalizowano w portierni na parterze.

6.

Oświetlenie
Instalacja oświetleniowa zasilana jest z rozdzielni piętrowych ogólnego przeznaczenia R1,
R2 i R3 i generalnie pozostaje bez zmian.
W związku ze zmianą aranżacji pomieszczeń konieczna jest zmiana rozmieszczenia opraw
oświetleniowych i wyłączników oświetlenia. W pomieszczeniach, gdzie wzrasta liczba opraw
montować oprawy zdemontowane w innych pomieszczeniach.
Z instalacji oświetlenia pokoju 418 (obwód R3-3) zasilić napędy rolet okiennych.

7.

Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia
W związku ze zmianą aranżacji pomieszczeń konieczne jest dołożenie gniazd wtykowych
ogólnego przeznaczenia tak, aby w pomieszczeniach biurowych przypadało jedno podwójne
gniazdo na stanowisko pracy.
W R3 zainstalować dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy P312B16-30-AC (obwód R327) dla zasilania urządzenia wielofunkcyjnego na korytarzu.

8.

Ochrona przeciwporażeniowa.
Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zgodnie z wymogami normy PN92/E-05009/41 i 54 zaprojektowano:
•

ochronę podstawową przed porażeniem prądem - izolację części czynnych

•

ochronę dodatkową przed porażeniem – samoczynne szybkie wyłączenie za pomocą
nadmiarowych

wyłączników

instalacyjnych,

bezpieczników

topikowych

lub

wyłączników różnicowoprądowych.
System zasilania w układzie TN-S.
9.

Testowanie i pomiary
Całość wykonać zgodnie wymaganiami obowiązujących norm i przepisów energetycznych.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do użytku należy przeprowadzić pomiary ochrony
przeciwporażeniowej i pomiary stanu izolacji również dla instalacji pozostającej bez zmian.
Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokoły badań
potwierdzą zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi
i Polskimi Normami.
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10.

Zestawienie materiałów
LP.

SYMBOL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

YKY 5x16
YDY 5x6

16

0741 14

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NAZWA

J.m.

ILOŚĆ

kabel YKY 5x16

m

10

kabel YDY 5x6

m

10

0043 27

FR 302 - 40A

szt.

1

6040 78

L311

szt.

1

6066 06

Rozłącznik bezpiecznikowy R301-35

szt.

1

wyłącznik instalacyjny S301C16

szt.

1

wyłącznik instalacyjny S301B10

szt.

4

wyłącznik instalacyjny S301C6

szt.

6

P312B-10-30-A

szt.

5

Wyłącznik P.POŻ.

szt.

1

przewód LgY 6

m

30

YDY 3x2,5

przewód YDY 3x2,5

m

650

YDY 3x1,5

przewód YDY 3x1,5

m

150

OMY 2x1,5

przewód OMY 2x1,5

m

100

HDGs 3x2,5

przewód HDGs 3x2,5
gniazdo typu DATA z uziemieniem, z
kluczem
gniazdo z uziemieniem podwójne

m

50

szt.

88

szt.

10

0502 99

klucz do gniazda

szt.

100

0750 14

ramka potrójrna

szt.

43

0893 53

puszka podtynkowa potrójrna

szt.

43

0748 06

suport

szt.

43

0750 10

ramka podwójna

szt.

3

0893 42

puszka podtynkowa podwójna

szt.

3

0748 04

suport

szt.

3

0741 10

gniazdo z uziemieniem podwójne

szt.

6

0085 04
LgY 6

X111-100/50

Korytko metalowe 100x50

m

75

X111-200/50

Korytko metalowe 200x50

m

15

szt.

180

m

100

szt.

18

Wysięgnik wzmocniony sufitowy do 200
rura Peschel φ25
wyłącznik podwójny
wyłącznik pojedynczy

szt.

3

UPS 5 kVA Orkan Plus (20 min) 3f/1f

kpl.

1

zewnętrzny panel monitorujący RSP

szt.

1

adapter SNMP

szt.

1

oprogramowanie CERBER

szt.

1

materiał pomocniczy 2,5%
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

1.

Dane Ogólne

1.1.

Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja okablowania strukturalnego na IV piętrze
w budynku przy ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu
Dokumentacja techniczna obejmuje instalację następujących urządzeń :

1.2.

•

Główny punkt dystrybucyjny GPD i pośredni punkt dystrybucyjny PPD

•

sieć logiczna UTP

•

połączenie światłowodowe

•

połączenie GPD i PPD z centralą telefoniczną

Podstawa opracowania
Podstawą do wykonania niniejszej dokumentacji technicznej były:
•

Zlecenie Inwestora

•

podkłady budowlane pomieszczeń budynków

•

zasady projektowania instalacji okablowania strukturalnego

•

normy: ANSI/EIA/TIA-586 wraz dodatkami TSB-36 i TSB-40, ISO 11801,

•

załącznik nr 23 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 4 września 1997r
„Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

•

PN-93/E-05009.

•

dokumentacja

powykonawcza

istniejącego

okablowania

komputerowego

i

telefonicznego.
2.

Założenia projektowe
•

Pasywna część sieci będzie realizowana w oparciu o zasady dotyczące okablowania
strukturalnego.

•

Ustala się, że stanowisko pracy będzie się składać z jednego gniazda logicznego
z dwoma wkładkami RJ45 kat.6 nieekranowanymi.

3.

•

Przyłącze światłowodowe zakończone będzie na krosownicy złączem duplexSC

•

Instalacja okablowania strukturalnego powinna spełniać wymagania kategorii 6

Opis przyjętych w projekcie rozwiązań
System okablowania strukturalnego składać się będzie z okablowania poziomego i
pionowego.
Całość okablowania będzie zrealizowana w standardzie kat.6 dla uzyskania certyfikatu 20letniej gwarancji producenta.
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Zakłada się, że użytkownicy będą mieli dostęp do serwerów GbEthernet., a pomiędzy
punktami dystrybucyjnymi – 10GbEthernet.
3.1.

Prace demontażowe
Przed przestawieniem istniejącej szafy dystrybucyjnej w nowe miejsce należy odłączyć od
niej wszystkie przewody oraz zdemontować jej wyposażenie (przekazać Inwestorowi).
Należy zdemontować całe istniejące okablowanie logiczne z rur w ścianach i korytek
kablowych (można je wykorzystywać jako piloty nowego okablowania).
Istniejące puszki należy pozostawić do wykorzystania.

3.2.

Okablowanie poziome
Okablowanie poziome budynku zbiegać się będzie w dwóch punktach: centralnym punkcie
– GPD zlokalizowanym w Serwerowni w pom. 431 oraz w pośrednim punkcie PPD w pom.
409.
Składać się będzie z nieekranowanych modułów logicznych RJ45 kat.6, kabli logicznych
UTP kat.6 i krosownic 24xRJ45 kat.6.
Przewody w głównych traktach prowadzić w metalowych korytkach kablowych (istniejących
i nowo ułożonych)nad stropem podwieszonym korytarzy, wejścia do pomieszczeń
biurowych w istniejących rurach RL28 pod tynkiem do istniejących puszek podtynkowych i
zakończyć modułami RJ45 kat.6 22,5x45 (np. MOLEX nr kat. PID-00142-EU).
Należy również ułożyć nowe rurowanie RL28 pod tynkiem zakończone puszkami
podtynkowymi takimi, jak istniejące (LEGRAND Mozaic45: 0893 43 + 0748 06 + 0750 14) w
miejscach zaznaczonych na planie.
Każdemu stanowisku roboczemu należy nadać indywidualny symbol identyfikacyjny.
GPD składać się będzie z szafy stojącej 42U 800x800 istniejącej wyposażonej w:
•

panel z wentylatorami

•

Panel 12 x duplex SC

•

4 x Panel 24xRJ45 UTP kat.6

•

Panel telefoniczny 50xRJ45

•

8 x panel z uchwytami

•

Panel półka

•

panel zasilający z tyłu szafy

•

2 x panel osłonowy 1U

•

20 x boczny wieszak kabla

W szafie zostaną zainstalowane następujące urządzenia:
•

centrala telefoniczna

•

rejestrator CCTV

•

modemy

•

macierz

•

2 switch-e
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PPD składać się będzie z szafki wiszącej SD2 18U 600x500 (WZ-3505-01-05-011 dostarcza Inwestor) wyposażonej w następujące elementy:

3.3.

•

Wentylator (WZ-0200-04-00-000)

•

Panel 12 x duplex SC

•

5 x Panel 24xRJ45 UTP kat.6

•

Panel telefoniczny 50xRJ45

•

6 x panele z uchwytami

•

Panel półka

•

panel zasilający z tyłu szafy

Okablowanie pionowe
Pomiędzy GPD i PPD poprowadzić światłowód wielomodowy 6-włóknowy ścisła tuba
wewnętrzny 125/50 OM2 zakończony z każdej strony 3 złączami duplexSC wpiętymi w
krosownice światłowodowe.
Z Centrali telefonicznej do krosownicy telefonicznej w GPD wykonać 50 połączeń 1parowych.
Z Centrali telefonicznej do krosownicy telefonicznej w PPD doprowadzić przewód YTKSY
53x2x0,5.

3.4.

Zestawienie punktów elektryczno logicznych

GPD
PPD

3.5.

UTP
89
98
187

PL
44
49
93

Testowanie i pomiary
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić pomiary na zgodność wykonanej instalacji z kat. 6,
a wydruki pomiarów załączyć do dokumentacji powykonawczej.
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4.

Zestawienie materiałów

LP.

SYMBOL

NAZWA

J.m.

ILOŚĆ

1
2

ZPAS szafa wisząca 18U 600x500
Zespół wentylacyjny do szafek wiszących
ZPAS szafa stojąca 42U 800x800
Panel 24xRJ45 UTP kat.6
Panel 19-calowy 50xRJ45
Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1
9
2
14

boczny wieszak kabla

szt.

20

Zastaw śruba + koszyczek

kpl.

20

Listwa zasil. do szafy LZ-30/9

szt.

2

12

dostawa Inwestora
WZ-0200-04-00-000
istniejąca
PID-00141-EU
PID-00145
25.B016G
WZ-SB53-00-01000
305-076
WZ-LZ30-09-00000
PCD-00209-0E
PCD-00208-0E
45.0E.019.D001E

Kabel krosowy RJ45 UTP linka kat.6 3m
Kabel krosowy RJ45 UTP linka kat.6 2m
Kabel krosowy RJ45, 2-parowy, 1m

szt.
szt.
szt.

100
100
100

13

CAA-00074

m

8700

14

MLG-00021-02

szt.

186

15

0893 43
0750 14
0748 06

puszka podtynkowa potrójna
ramka potrójna
suport potrójny

szt.
szt.

21

rura Peschel φ25
Rura RL28
Korytko metalowe 100x50 z pokrywą
Wysięgnik wzmocniony ścienny do 200

m
m
m
szt.

44
44
44
100
280
90
180

22

materiał pomocniczy 2,5%

3
4

5
6

7
8

9
10

11

16

17
18

19
20

X111-50/50

Kabel UTP 4 pary kat.6
Mod Mosaic 22,5x45mm 1xRJ45 kątowy,
568B, UTP, Powercat 6 Biały
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OPIS TECHNICZNY

1.

Dane ogólne

1.1.

Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja sygnalizacji pożarudla pomieszczeń
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8/10 - IV piętro.
Dokumentacja techniczna obejmuje instalację następujących urządzeń :
 Centrali sygnalizacji pożaru
 Elementów wykonawczych – czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru
elementów sterujących, sygnalizatorów akustycznych

1.2.

Podstawa opracowania
Podstawą do wykonania niniejszej dokumentacji technicznej były:
Zlecenie Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem
Podkłady budowlane pomieszczeń budynku
Polskie Normy:
PKN –CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej
Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji
PN-EN 60849 Dźwiękowe systemy ostrzegania,
PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 – systemy zasilania (wymagania ogólne)
PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 – Instalacje
elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo
Rozp.Min.Infrastruktury z 12.kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2.

Stan istniejący
Aktualnie w projektowanej części obiektu znajduję się
systemu sygnalizacji pożaru bez elementów systemu.

3.

wykonane okablowanie

Opis przyjętych w projekcie rozwiązań

W obiekcie w pomieszczeniu portierni na poziomie parteru zaprojektowano system
sygnalizacji pożaru oparty na urządzeniach firmy SCHRACK.
System obejmuje instalacje centrali typu Integral Evolution, multisensorowych
optyczno-termicznych czujek , ręcznych ostrzegaczy pożaru , modułów sterujących.
Centrale Integral Evolution wyróżniają się jedyną w swoim rodzaju modularną budową.
Wszystkie
komponenty
występują
podwójnie
wraz
ze
zdublowanym
oprogramowaniem.
Dzięki temu nawet w przypadku wystąpienia poważnego błędu bez ograniczeń
realizowane jest przekazywanie meldunków o pożarze oraz sterowanie urządzeniami
zewnętrznymi.

Do centrali (CSP) zostanie przyłączonych 1 lina dozorowych pętlowych kl. B. Ogółem
zaprojektowano 67 multisensorowych optyczno-termicznych czujek, 2 ręcznych
ostrzegaczy pożaru MCP 545-1 (wewnętrznych), 10 Modułów sterujących BA-013
Schrack .
Centralę sygnalizacji pożaru zaprojektowano na poziomie parteru w pomieszczeniu
portierni (rys..nr 3 projektu instalacji sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą
dostępu)
Dobór i ilość czujek została określona na podstawie wytycznych projektowania
automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej.
Linia (pętli) dozorowa posiada swój numer. Czujki pożarowe oznaczone są kolejnym
numerem w pętli dozorowej i posiadają w opisie centralki swoje oznaczenia.
Oznaczenie czujki za pomocą odpowiedniego symbolu np. 3/2/2 należy czytać jako:
pętla nr 3 z adresem elementu pętli (czujki, ROP, M) nr 2 w strefie nr 2. Czujki i
ręczne ostrzegacze pożaru posiadają wbudowany izolator zwarć. W przypadku
wystąpienia przerwy lub zwarcia w linii dozorowej, wszystkie elementy dozorowe i
sterujące funkcjonują bez ograniczeń.
W budynku czujki należy instalować na sufitach właściwych, stropach podwieszonych.
Instalację sygnalizacji pożaru w budynku należy zmodyfikować o dodatkowe
zaprojektowane elementy systemu (na rysunkach oznaczone linią przerywana).
Instalację wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8 i ułożyć:
- na sufitach i ścianach (instalacja do wskaźników) w tynku
Wskaźniki zadziałania czujek należy montować na suficie podwieszonym.
Ręczne ostrzegacze pożaru należy zainstalować na ścianach na wyskoości ok. 1,5m.
Rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożaru pokazano na załączonych
rysunkach. Oprogramowanie całego systemu wykona wykonawca prac montażowych
na podstawie ogólnych założeń p. poż. do projektu.
Wszystkie zaprojektowane urządzenia systemu SAP posiadają aktualne Świadectwa
dopuszczenia wyrobów do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.
Centrale BMZ Integral będą zasilane oddzielnymi obwodami napięcia 230V/50Hz z
tablicy energetycznej TK ujętych w projekcie instalacji elektrycznej.
3.1.

Podział obiektu na strefy i pętle dozorowe
Obiekt programowo podzielono na jedną strefę pożarową

3.2.

Montaż instalacji sterowania sygnalizatorami
Zagrożenie pożarowe w obiekcie będzie sygnalizowane w strefie pożarowej za
pomocą sygnalizatorów akustycznych. Schemat sterowania sygnalizatorami pokazano
na załączonych rysunkach. Sygnalizatory będą załączane sygnałem z centralki BMZ
poprzez pakiet REL16

3.3.

Montaż instalacji sterowania zaczepami elektrycznymi
System poprzez moduły sterujące BA-013 wysterowywał będzie elementy kontroli
dostępu -eletrozaczepy rewersyjne.

3.4.

Uwagi i zalecenia
Pomiary
Po wykonaniu instalacji SAP należy wykonać następujące pomiary:
Pomiar rezystancji linii odcinków przewodów linii dozorowych i sygnałowych
Pomiar przerw i zwarć między żyłami
Rezystancje izolacji między sobą i pomiędzy żyłami i ziemią.
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Przed włączeniem linii dozorowej do centralki należy wykonać ich testowanie za
pomocą testera typu MTT-pod względem prawidłowej adresacji oraz prawidłowości
wykonanych połączeń w gniazdach.
Po uruchomieniu systemu należy przeprowadzić następujące testy:
• czujki dymowe przetestować pod kątem prawidłowej reakcji na zadymianie
• ręczne ostrzegacze pożaru – czy prawidłowo działają po załączeniu
• moduły sterujące w układzie kontroli dostępu
• wszystkie elementy adresujące pod kątem prawidłowego zgłoszenia adresów
oraz prawidłowości opisów.
Zalecenia
Należy zlecić stałą konserwację systemu
Bezpośrednio w pobliżu centralki należy umieścić:
• plan całkowitego dozorowania
• instrukcja prawidłowego zachowania się w razie pożaru
• instrukcja obsługi centralki
• książka kontroli
• plany szczegółowe linii dozorowych
• informację o wdrożeniu akcji
4.

Instalacja elektryczna
System sygnalizacji pożaru zasilany będzie z :
 Zasilanie podstawowe
 Zasilanie z własnego źródła zasilania (akumulatorów)
W pomieszczeniu serwera zlokalizowano tablicę TK, z której zasilane są elementy
systemu (wg projektu zasilania komputerów) Nie dopuszcza się wykorzystania
urządzeń zasilających systemy alarmowe do zasilania innych urządzeń.

4.1. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę dodatkową zastosowane zostało szybkie wyłączenie napięcia za pomocą
wyłączników instalacyjnych.
4.2. Ochrona przepięciowa
Dla ochrony przepięciowej w tablicach TK zaprojektowano ograniczniki przepięciowe
typu DEHNguard jako 2 stopień zabezpieczenia
4.3. Pomiary
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji przewodów,
ciągłości przewodów ochronnych, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

5. Zestawienie materiałów podstawowych dla instalacji sygnalizacji pożaru
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn

Ilość

.
1

szt.

1

2

Obudowa 7A z wyc. i drukarką + zasilacz PSU5 (BMZ Int)
typ B5-SCU-CP
Wewnętrzne pole obsługi PL typ B5-SUB-CIP-PL

szt.

1

3

Karta linii pętlowych typ B3-DAI2

szt.

1

4

B3-REL16 Karta przekaźnikowa

szt.

1

5

B5-BAF Karta sterująca

szt.

1

6

Maskownica wolnych slotów BMZ Integral typ B5 BLIND

szt.

8

7

Akumulator bezobsługowy 12V/40Ah typ AKKU 40

szt.

2

8

Wielokryteryjna czujka TF1-TF9 CUBUS MTD533

szt.

66

9

Gniazdo czujki typu USB 501-1

szt.

66

10

Ręczny ostrzegacz pożaru MCP 545-1 Schrack (wewnętrzny)

szt.

3

11

Szybka do przycisku Schrack

szt.

3

12

Wskaźnik zadziałania czujki BA-UPI Schrack

szt.

13

13

Obudowa wskaźnika PIG

szt.

13

14

Sygnalizator wewnętrzny YO4 R Schrack

szt.

3

15

Czujka liniowa z lustrem ECO ES50

szt.

1

16

Moduł wejścia /wyjścia typu BA-O13 Schrack

szt.

11

17

Obudowa modułu GEA MOD IP66

szt.

11

18

Nypel Pg16 MM SN PG16

szt.

55

19

Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8

m.

400

20

Kabel YnTKSYekw 2x2x0,8

m.

200

21

Kabel HDGs 2x1,5

m.

200

22

Rurka peszla o średnicy 21 mm

m.

100

23

Puszka instalacyjna PIP –2A/Przelotowa

szt

1
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OPIS TECHNICZNY
1.0.

Dane ogólne

1.1.

Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja sygnalizacji włamania i napadu z
kontrolą dostępu dla pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul.
Słowackiego 8/10 - IV piętro. Dokumentacja techniczna obejmuje instalację
następujących urządzeń :






1.2.

Centrali sygnalizacji włamania i napadu
Urządzeń zbierania danych – ekspanderów
Stacji zazbrajania – (manipulatorów)
Czytników kart magnetycznych
Elementów wykonawczych – czujników, przycisków

Podstawa opracowania
Podstawą do wykonania niniejszej dokumentacji technicznej były:
Zlecenie Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem
Podkłady budowlane pomieszczeń budynku
-

Ustawa o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997,
Dz. U. 97.114.740,

-

Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych zasad i
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, Dz. U.
98.129.858,

-

Polska Norma PN93/E-08390 – Systemy Alarmowe.

-

PN-93/E-05009

-

Materiały szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej Izbie
Systemów Alarmowych

-

PN-EN_501322-1:1997 Systemy nadzoru wizyjnego

-

BN-84 8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne
przewodowe Instalacje wewnętrzne

-

BN-84/8984-10- Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

-

BN-73/9371-03- Uziemienie urządzeń telekomunikacji
Przewodowej i bezprzewodowej. Ogólne wymagania i badania.

-

Zalecenia producentów urządzeń

-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane"
(j.t.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.),

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
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usytuowania z dnia 12 kwietnia 2002r, i późniejsze nowelizacje
Zasady projektowania instalacji sygnalizacji włamania i napadu
Normy: PN-93/E-08390/14, PN-93/E-05009
2.

Stan istniejący
Adaptowane pomieszczenia są wyposażone w system sygnalizacji włamania i
napadu z elementami kontroli dostępu oparty na systemie firmy SATEL CA64.
System wyposażona na ciągach komunikacyjnych w pasywne czujki podczerwieni
natomiast na drzwiach wejściowych do strefy z klatek schodowych wykonano
elementy kontroli dostępu razem cztery ekspandery CA-64SR z czytnikami kart CZEMM.
Wszystkie elementy z powodu zmiany miejsca posadowienia centrali sygnalizacji
włamania i napadu zostaną zdemontowane i ponownie zamontowane z
uwzględnieniem nowych ustaleń.

3.

Analiza zagrożeń obiektu
Zaprojektowany system sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu stanowi
razem z telewizyjnym systemem nadzoru integralną część zabezpieczenia obiektu.
Projektowany obiekt jest położonym w terenie miejskim.
Wejście do strefy projektowanej to poziom IV piętra budynku. Pozostałe kondygnacje
zajmują przychodnie lekarskie. Wejście przez klatkę schodową oraz windę jedną dla
wszystkich kondygnacji.
Obiekt z racji pełnionych funkcji jest bardzo często odwiedzany prze osoby trzecie
(interesantów)
Ze względy na charakter działalności obiektu a co za tym idzie wyposażenie w sprzęt
komputerowy i inny techniczny, należy przewidzieć akty wandalizmu i kradzieży.
Wskazanie zagrożeń dla bezpieczeństwa obiektu
Przyjmując typologię zagrożeń ze względu na źródło ich powstania można wyróżnić
następujące zagrożenia:
 związane z funkcjonowaniem obiektu:
- kradzieże (w tym pracownicze), kradzieże z włamaniem, dewastacje urządzeń,
- awarie techniczne
 Zapalenia i pożary: rodzaje pożarów są zgodne z normą . W przeciętnym
pomieszczeniu biurowym przewidziano następujące rodzaje pożarów wynikające
z wyposażenia pomieszczenia:
TF1 - płomieniowe spalanie drewna -symuluje spalanie drewnianych mebli.
TF2 - bezpłomieniowy rozkład termiczny - symuluje wyżarzanie drewnianych
elementów mebli przez gorący przedmiot (np. grzałkę od herbaty), przegrzanie
instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.
TF3 - tlenie włókien bawełnianych - symuluje wstępną fazę spalania obrusów,
pokrowców.
TF4 - spalanie płomieniowe tworzywa sztucznego- spalanie materiałów z pianki
poliuretanowej znajdującej się w siedziskach krzeseł.
 Nadzwyczajne, takie jak:
- wywołanie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi przy użyciu substancji
niebezpiecznych
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Neutralizowanie tych zagrożeń i minimalizowanie skutków zdarzeń może być
osiągnięte przez właściwe połączenie sił i środków ochrony fizycznej z systemami
zabezpieczeń technicznych obiektu.
Wnioski z analizy zagrożeń
Powyższe przestępstwa implikują zagrożenie przeciw wartościom wymiernym i
niewymiernym, takim jak:
•
zdrowie i życie osób przebywających w obiekcie
•
zdrowie i życie pracowników obiektu,
•
wartości pieniężne,
•
ujawnienie informacji niejawnych,
•
nieuprawnione przywłaszczenie dokumentów,
•
zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury technicznej obiektu.
W celu zabezpieczenia obiektów przed atakami wandalizmu w budynkach należy
zainstalować system sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu objęty tym
opracowaniem. Uzupełnieniem dla systemu projektowanego systemu jest Telewizyjny
System Nadzoru objęty także tym opracowaniem.
Obszary wymagające zabezpieczenia Instalacja Sygnalizacji Włamania i
Napadu
Dla wyeliminowania zagrożenia, wyodrębniono w konsultacji z Użytkownikiem
obszary, które będą nadzorowane systemem sygnalizacji włamania i napadu z
kontrolą dostępu. Monitorowaniu podlegać powinny rejony, do których mają dostęp
osoby z zewnątrz; obrazy powinny być rejestrowane do celów dowodowych i
przechowywane przez czas wymagany przez Użytkownika.
W wyniku analizy zagrożeń oraz uwzględnienia jakościowego charakteru tychże
zagrożeń, do stref wymagających szczególnej ochroniony zalicza się:
• główne wejścia na teren obiektu
• dojścia do ciągów ewakuacyjnych
• ciągi komunikacyjne
• strefy serwerowni
Zadania systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu
Zadaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu jest obserwacja i kontrolowanie
chronionych stref w celu ewentualnego zapobieżenia nieprzewidzianym sytuacjom
oraz odpowiednie szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia aktów bezprawnej
ingerencji (kradzież, napad, rozbój). Zadaniem tego systemu jest uzupełnienie
funkcjonowania pozostałych systemów bezpieczeństwa (TSN, SAP).
4.

Ocena poziomu ryzyka
Zgodnie z PN-93E-08390/14 dotyczącej wymogów budowy, instalowania, odbioru,
konserwacji systemów alarmowych przyjmując ocenę poziomu bezpieczeństwa
obiektu wg:
Oszacowania wartości mienia
Poziomu ochrony
Poziomu ryzyka
Poziomu bezpieczeństwa
Przyjęto:
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Kategorię zagrożenia wartości – Z3
Poziom bezpieczeństwa normalny uzyskany przez system alarmowy klasy SA3 Klasę
urządzeń alarmowych – C profesjonalną
5.

Opis przyjętych w projekcie rozwiązań
Na podstawie w.w analizy zagrożeń ustaleń z urzytkownikem opracowano
koncepcję zabezpieczenia obiektu.
Przedmiotem opracowania jest systemu sygnalizacji włamania i napadu
współdziałający z systemem kontroli dostępu (KD) i telewizyjnym systemem nadzoru,
przeznaczonego do ochrony obiektu. oraz zarządzania kontrolą dostępu do strefach
wydzielonych, automatycznego rejestrowania i zbierania danych nt. ruchu osób przez
punkty KD oraz prób sabotażu i wejść nieuprawnionych.
System sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu zbudowano jednej
central modułowej firmy SATEL CA64 (centrala z demontażu). Centrala ma 16 wejść
z możliwością rozbudowy przy pomocy urządzeń typu ekspandery do 64.
System umożliwia stworzenie 8 partycji. Strefy można programowo dowolnie
konfigurować oraz sterować za pomocą 2 Manipulatorów – CA-64K LCD.
Centrala została zlokalizowana w pomieszczeniu serwera w strefie chronionej i
poprzez swe wyniesione moduły obsługuje cały system.
Do centrali CA64 zaprojektowano w magistralach systemowych oraz 10
ekspanderów CA-64SR(cztery ekspandery z demontażu) umożliwiających
wykonanie kontroli dostępu dla 10 przejść.
Każda z osób pracujących w strefie chronionej oraz uprawnionych do przebywania w
ww. strefie otrzyma swój identyfikator (kartę) z sobie przypisanym kodem.
Wejście każdej z osób uprawnionych do strefy zostanie odnotowane w systemie oraz
dodatkowo w pomieszczeniu serwera zarejestrowane w postaci wydruku na drukarce.
Montaż urządzeń wykonać zgodnie z dołączonymi do sprzętu DTR.

5.1.

Podział systemu

Lp.
1.
2.

STREFA
A
B

MANIPULATOR
LOKALIZACJA
Serwerownia - 431
Portiernia - parter

ZASIĘG STREFY
(POMIESZCZENIA)
Serwerownia - 431
Ciągi komunikacyjne
441; 443; 444; 447
Sala konferencyjna

URZĄDZENIA
CA64
CA64

5.2. Konfiguracja systemu

l.p
1.

Nazwa
Elementy składowe
urządzenia
Central CA64 CA 64P płyta główna
Obudowa
Akumulator 24 Ah/12V

Ilość
1

Uwagi
Razem 16 wejścia
wykorzystane - 10

1
1
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2.

3.

4.

5.

6.

CA-64SR
KD1

CA-64SR
KD2

CA-64SR
KD3

CA-64SR
KD4

CA-64SR
KD5

Ekspander kontroli dostępu
Obudowa OB-CA10/64
Akumulator 7,2Ah/12V
Czytnik kart CZ-EMM
Z demontażu
Ekspander kontroli dostępu
Obudowa OB-CA10/64
Akumulator 7,2Ah/12V
Czytnik kart CZ-EMM
Z demontażu
Przycisk chwilowy otwarcia drzwi
Ekspander kontroli dostępu
Obudowa OB-CA10/64
Akumulator 7,2Ah/12V
Czytnik kart CZ-EMM
Z demontażu
Przycisk chwilowy otwarcia drzwi
Ekspander kontroli dostępu
Obudowa OMI-2
Akumulator 7,2Ah/12V
Czytnik kart CZ-EMM
Przycisk chwilowy otwarcia drzwi
Ekspander kontroli dostępu
Obudowa OMI-2
Akumulator 7,2Ah/12V
Czytnik kart CZ-EMM
Przycisk chwilowy otwarcia drzwi

7.

CA-64SR
KD6

Ekspander kontroli dostępu
Obudowa OMI-2
Akumulator 7,2Ah/12V
Czytnik kart CZ-EMM

8.

CA-64SR
KD7

Ekspander kontroli dostępu
Obudowa OMI-2
Akumulator 7,2Ah/12V
Czytnik kart CZ-EMM
Przycisk chwilowy otwarcia drzwi

9.

10,

CA-64SR
KD8

CA-64SR
KD9

Ekspander kontroli dostępu
Obudowa OMI-2
Akumulator 7,2Ah/12V
Czytnik kart CZ-EMM
Przycisk chwilowy otwarcia drzwi
Ekspander kontroli dostępu
Obudowa OMI-2
Akumulator 7,2Ah/12V
Czytnik kart CZ-EMM
Przycisk chwilowy otwarcia drzwi

1
1
1
1

Pokój informatyków
serwerownia

1
1
1
2

Klatka schodowa
Korytarz 447

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2

Kontrola jednostronna

Kontrola dwustronna

Klatka schodowa
Korytarz 444
Kontrola dwustronna

Komunikacja - Klatka
schodowa
Korytarz 444
Kontrola dwustronna

1
1
1
1
2

Zaplecze techniczne
420
Komunikacja 444
Kontrola dwustronna

1
1
1
1
1
1
1
1
2

Korytarz 441
Komunikacja 443

Komunikacja - Klatka
schodowa
Komunikacja 443
Kontrola jednostronna

1
1
1
1
2

Zaplecze 418
Komunikacja 443
Kontrola dwustronna

1
1
1
1
2

Klatka schodowa
Komunikacja 443
Kontrola dwustronna

1
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11.

CA-64SR
KD10

Ekspander kontroli dostępu
Obudowa OMI-2
Akumulator 7,2Ah/12V
Czytnik kart CZ-EMM
Przycisk chwilowy otwarcia drzwi

1
1
1
2

Klatka schodowa
Komunikacja 441
Kontrola dwustronna

1
6.

Sposób wykonania instalacji

6.1.Technologia budowy instalacji
Instalację prowadzić pod tynkiem w przestrzeni między stropowej w korytach
instalacji strukturalnej oraz instalacji zasilania komputerów.
Dla wykonania instalacji użyto kilka rodzajów kabli i przewodów:
 YTDY 8x5 ekw jako kabel instalacyjny w budynkach
 UTP4x2x0,5 jako magistrala systemowa
 Dla zasilania urządzeń w pomieszczeniach zaprojektowano kabel
OMY 3x2,5
 YnTKSY 2x2x0,8 – przewód do sygnalizatorów
 HDGs 2x1 – przewód łączący sterownik kontroli dostępu z
elektrozaczepem
Montaż elementów wykonawczych (czujek, przycisków, czujek magnetycznych)
wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
Zestawienie elementów systemu w tabeli – Konfiguracja systemu.
Układy nadzorujące i wykonawcze oraz tory magistrali wyposażyć w układ
antysabotażowy.
Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z instrukcjami montażu dostarczanymi
przez producenta.
6.2 Prowadzenie tras kablowych
Przebiegi tras kablowych pokazano na rysunkach stanowiących rzuty terenu oraz
poszczególnych budynków z zaznaczeniem ilości, typu prowadzonych w nich
przewodów.
7.

Instalacja elektryczna

7.1. Zasilanie
System sygnalizacji włamania i napadu zasilany będzie z :
 Zasilanie podstawowe
 Zasilanie z własnego źródła zasilania (akumulatorów)
W pomieszczeniu serwera zlokalizowano tablicę TK, z której zasilane są elementy
systemu (wg projektu zasilania komputerów) Nie dopuszcza się wykorzystania
urządzeń zasilających systemy alarmowe do zasilania innych urządzeń.
7.2. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę dodatkową zastosowane zostało szybkie wyłączenie napięcia za
pomocą wyłączników instalacyjnych.
7.3. Ochrona przepięciowa
Dla ochrony przepięciowej w tablicach TK zaprojektowano ograniczniki przepięciowe
typu DEHNguard jako 2 stopień zabezpieczenia

7

7.4. Pomiary
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji przewodów,
ciągłości przewodów ochronnych, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
8.

Obowiązki wykonawcy po zainstalowaniu systemu alarmowego
 Opracować i dostarczyć użytkownikowi schematu organizacyjnofunkcjonalnego systemu alarmowego i telewizji dozorowej ( w tym m.in.
automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego
zainstalowanych urządzeń
 Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatów i dopuszczeń
odpowiednich urządzeń
 Dostarczenia deklaracji zgodności wykonania systemu z warunkami
zawartymi w PN/93-08390;
 Dostarczenia protokołów pomiarów elektrycznych instalacji, tj.
rezystancji i ciągłości izolacji dla każdej linii sygnałowej i dozorowej
 Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej
 Przeszkolenia (i sporządzenia oraz dostarczenie stosownego
protokołu) użytkowników systemu t.j. administratora systemu,
gospodarzy stref, oraz zainteresowanych użytkowników
 Opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi systemu dla
administratora systemu, służby ochrony, gospodarzy stref, i
użytkowników
 Sporządzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na
nośniku magnetycznym dla dyspozycji administratora systemu.
 Opracowanie i dostarczenie warunków gwarancyjnych systemu
alarmowego i telewizji dozorowej
 Dostarczenie książki systemu alarmowego
 Sporządzenie protokołu zdawczo- odbiorczego systemu alarmowego.
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9.

Zestawienie materiałów podstawowych

L.p.

Nazwa materiału

Jedn.
miary
szt.
szt.
szt.

Ilość

1.
2.
3.

Ekspander CA-64SR
Czytnik kart magnetycznych CZ-EMM
Kontaktron

6
12
6

4.

Obudowa OMI-1

szt.

6

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Przycisk ewakuacyjny (zielony)
Akumulator 17Ah
Elektrozaczep rewersyjny
Drukarka Kafka
Przewód YTDY 8x5 ekw
Przewód OMY 3x2,5
Przewód YnTKSY 2x2x0,8
Przewód UTP 4x2x0,5
Przewód HDGs 2x1

szt.
szt.
szt.
szt.
mb
mb
mb
mb
mb

8
6
10
1
800
400
200
450
150
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OPIS TECHNICZNY
1.
1.1.

Dane ogólne
Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja telewizyjnego systemu nadzoru dla
pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8/10 - IV
piętro. Dokumentacja techniczna obejmuje instalację następujących urządzeń :
•
•
•

1.2.

Rejestrator cyfrowy
Kamery stacjonarne
Monitora oraz klawiatury

Podstawa opracowania
Podstawą do wykonania niniejszej dokumentacji technicznej były:
• Zlecenie Inwestora
• podkłady budowlane pomieszczeń budynku
• zasady projektowania instalacji telewizyjnego systemu nadzoru
• Uzgodnienia z Inwestorem
• Projekt Budowlany
Ustawa o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997,
Dz. U. 97.114.740,
-

Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych zasad i
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, Dz. U.
98.129.858,

-

Polska Norma PN93/E-08390 – Systemy Alarmowe.

-

PN-93/E-05009

-

Materiały szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej Izbie
Systemów Alarmowych

-

PN-EN_501322-1:1997 Systemy nadzoru wizyjnego

-

BN-84 8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne
przewodowe Instalacje wewnętrzne

-

BN-84/8984-10- Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

-

BN-73/9371-03- Uziemienie urządzeń telekomunikacji
przewodowej i bezprzewodowej. Ogólne wymagania i badania.

-

Zalecenia producentów urządzeń

-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane"
(j.t.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.),

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, i późniejsze nowelizacje,

2.

Opis techniczny

2.1. Stan istniejący
W strefie objętym projektem aktualnie znajduję się sześć kamer stacjonarnych.
Dwie kamery kopułkowe zamontowane na stropie w dwóch pomieszczeniach (do
demontażu) oraz czterech kamer zamontowanych w ciągach komunikacyjnych.
Rejestracja i obserwacja strefy odbywała się z pomieszczenia ochrony
zlokalizowanego przy głównej klatce schodowej. Tam też obecnie znajduję się wiązka
kabli koncentrycznych (do demontażu)
Wszystkie elementy z powodu zmiany miejsca posadowienia rejestratora cyfrowego
zostaną zdemontowane i ponownie zamontowane z uwzględnieniem nowych ustaleń.
2.2.Analiza zagrożeń
Zaprojektowany system telewizyjnym systemem nadzoru stanowi razem z systemem
sygnalizacji włamania i napadu - kontrolą dostępu integralną część zabezpieczenia
obiektu. Projektowany obiekt jest położonym w terenie miejskim.
Wejście do strefy projektowanej to poziom IV piętra budynku. Pozostałe
kondygnacje zajmują przychodnie lekarskie. Wejście przez klatkę schodową oraz
windę jedną dla wszystkich kondygnacji.
Obiekt z racji pełnionych funkcji jest bardzo często odwiedzany prze osoby trzecie
(interesantów)
Ze względy na charakter działalności obiektu a co za tym idzie wyposażenie w sprzęt
komputerowy i inny techniczny, należy przewidzieć akty wandalizmu i kradzieży.
Wskazanie zagrożeń dla bezpieczeństwa obiektu
Przyjmując typologię zagrożeń ze względu na źródło ich powstania można wyróżnić
następujące zagrożenia:
 związane z funkcjonowaniem obiektu:
- kradzieże (w tym pracownicze), kradzieże z włamaniem, dewastacje urządzeń,
- awarie techniczne
 Zapalenia i pożary: rodzaje pożarów są zgodne z normą . W przeciętnym
pomieszczeniu biurowym przewidziano następujące rodzaje pożarów wynikające
z wyposażenia pomieszczenia:
TF1 - płomieniowe spalanie drewna -symuluje spalanie drewnianych mebli.
TF2 - bezpłomieniowy rozkład termiczny - symuluje wyżarzanie drewnianych
elementów mebli przez gorący przedmiot (np. grzałkę od herbaty), przegrzanie
instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.
TF3 - tlenie włókien bawełnianych - symuluje wstępną fazę spalania obrusów,
pokrowców.
TF4 - spalanie płomieniowe tworzywa sztucznego- spalanie materiałów z pianki
poliuretanowej znajdującej się w siedziskach krzeseł.
 Nadzwyczajne, takie jak:
- akty terrorystyczne – podłożenia ładunków wybuchowych w obiekcie lub w
pojazdach pozostawionych na parkingu wewnątrz obiektu, zajęcie pomieszczeń.
- wywołanie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi przy użyciu substancji
niebezpiecznych
Neutralizowanie tych zagrożeń i minimalizowanie skutków zdarzeń może być
osiągnięte przez właściwe połączenie sił i środków ochrony fizycznej z systemami
zabezpieczeń technicznych obiektu.

Wnioski z analizy zagrożeń
Powyższe przestępstwa implikują zagrożenie przeciw wartościom wymiernym i
niewymiernym, takim jak:
•
zdrowie i życie osób przebywających w obiekcie
•
zdrowie i życie pracowników obiektu,
•
wartości pieniężne,
•
ujawnienie informacji niejawnych,
•
nieuprawnione przywłaszczenie dokumentów,
•
zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury technicznej obiektu.
W celu zabezpieczenia obiektów przed atakami wandalizmu w budynkach należy
zainstalować system Telewizyjnego Nadzoru jest System objęty tym opracowaniem.
Uzupełnieniem dla Telewizyjnego Systemu Nadzoru jest System Sygnalizacji
Włamania z Kontrolą Dostępu.
Obszary wymagające zabezpieczenia Telewizyjnym Systemem Nadzoru
Dla wyeliminowania zagrożenia, wyodrębniono w konsultacji z Użytkownikiem
obszary, które będą obserwowane przez operatorów. Monitorowaniu podlegać
powinny rejony, do których mają dostęp osoby z zewnątrz; obrazy powinny być
rejestrowane do celów dowodowych i przechowywane przez czas wymagany przez
Użytkownika.
W wyniku analizy zagrożeń oraz uwzględnienia jakościowego charakteru tychże
zagrożeń, do stref wymagających szczególnej ochroniony zalicza się:
• główne wejścia na teren obiektu,
• dojścia do ciągów ewakuacyjnych
• ciągi komunikacyjne
• strefy produkcyjno-magazynowe
Zadania Telewizyjnego Systemu Nadzoru
Zadaniem Telewizyjnego Systemu Nadzoru jest obserwacja i kontrolowanie
chronionych stref w celu ewentualnego zapobieżenia nieprzewidzianym sytuacjom
oraz odpowiednie szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia aktów bezprawnej
ingerencji (kradzież, napad, rozbój). Zadaniem tego systemu jest uzupełnienie
funkcjonowania pozostałych systemów bezpieczeństwa (SWiN, KD, SAP).
W projektowanym zakresie
zadaniem systemu jest obserwacja ciągów
komunikacyjnych oraz rejestracja obrazu na rejestratorze cyfrowym.
3.

Założenia projektowe

3.1. Opis przyjętych w projekcie rozwiązań
Rejestrator cyfrowy SYMSAFE – P16-1T zaprojektowano w pomieszczeniu
serwerowni w szafie instalacji strukturalnej oznaczonej w projekcie jako GPD.
W pomieszczeniu portierni na poziomie parteru zlokalizowano monitor LV-17W
sterowany pulpitem sterującym ATD-400U.
Rejestracja odbywać się będzie na rejestratorze cyfrowym z zapisem obrazu na HDD
oraz jego archiwizacja na płytach DVD.

3.2.

Podział systemu
Lp.
1.

NR KAMERY
K1

Kamera istniejąca

K2

Kamera istniejąca

3.

K3

Kamera istniejąca

4.
5.
6.

K4
K5
K6

Kamera istniejąca

2.

3.3.

TYP KAMERY

Kamera istniejąca
Kamera istniejąca

LOKALIZACJA
Obserwacja klatki schodowej
Obserwacja ciągu
komunikacyjnego wzdłuż głównej
klatki schodowej
Obserwacja ciągu
komunikacyjnego wzdłuż głównej
klatki schodowej
Obserwacja klatki schodowej
Obserwacja klatki schodowej
Obserwacja wyjścia z windy

Konfiguracja systemu
Urządzenia do rejestracji na HDD wraz z akcesoriami:
SymSafe-P16-1TEA
Rejestrator hybrydowy 200/400/400fps w D1/2CiF/CIF,16 x
video composit, 2 x IP, 16 wej/2 wyj, porty 1xRS232,
2xRS422/485, 2xaudio, wbudowana nagrywarka DVD, dysk
1000GB
ATA-RK2

Zespół uchwytów do montażu Rack 19"

Pulpit sterujący operatora:
ATD-400U
Pulpit sterujący z joystickiem do sterowania P/T/Z, RS422,
RS485x2 12V DC
3.4.

Przydział monitorów do kamer
W pomieszczeniu Informatyków zaprojektowano jeden monitor - LV17W.

3.5.

Przydział kamer do multiplekserów
LP

Lokalizacja

1.

Pomieszczenie
serwerowni
SYMSAFE 16P –1TA

Wolne
linie
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Numeracja poszczególnych urządzeń wg schematu
3.6

Archiwizacja
W systemie w rejestratorze odbywać się będzie archiwizacja. danych według
przyjętego założenia: wszystkie kamery w zapisie ciągłym z szybkością 4 klatki na
sekundę.
Wobec powyższych założeń obliczono szacunkowy czas rejestracji obrazu w
systemie:
Zapis dla 1 kamery 4 klatki na sekundę w okresie 24h

13kB/s x 4 klatki = 52kB/s
52kB/s x 3600s = 18 7200kB/h = 187Mb/h
187Mb x 24h = 4,5Gb
Zapis dla 4 kamer w okresie 24h
4,5Gb x 6 = 27Gb
Dysk HDD wbudowany w rejestrator 1T
1000 : 27Gb = 37
Okres archiwizacji ok. 37 dni
3.7.

Technologia budowy instalacji
Instalację prowadzić częściowo w korytach metalowych przeznaczonych dla instalacji
strukturalnej i zasilania komputerów oraz w rurkach, listwach pcv.
Uziemienie ekranów kabli koncentrycznych należy wykonać tylko i wyłącznie w
jednym miejscu – przy centrali systemu. Niespełnienie tego warunku wpływa na
zdecydowane pogorszenie jakości pracy systemu przez pasożytnicze prądy
wyrównawcze płynące w ekranach
Instalację należy wykonać kablami:
RG59 - jako kabel sygnałowy
FTP 4x2x0,5 - jako kabel sterujący
Dla zasilania urządzeń w pomieszczeniach zaprojektowano kabel OMY 3x1,5
Zasilanie punktu obserwacyjnego na poziomie parteru w.g. projektu
elektrycznego

3.8.

Prowadzenie tras kablowych
Przebiegi tras kablowych pokazano na rysunkach stanowiących rzuty obiektu z
zaznaczeniem ilości, typu prowadzonych w nich przewodów.

4.

Instalacja elektryczna

4.1.

Zasilanie
Telewizyjny System Nadzoru zasilany będzie z :
1. Zasilanie podstawowe
2. Zasilanie z UPS
W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano (w projekcie zasilania komputerów)
tablicę TK która zasilana jest z podstawowego źródła zasilania w przypadku braku
napięcia zostają przełączone na zasilanie z dedykowanych UPS.
W tablicy wydzielono pięć obwodów dla Telewizyjnego Systemu Nadzoru.
Nie dopuszcza się wykorzystania urządzeń zasilających systemy alarmowe do
zasilania innych urządzeń.

4.2.

Ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę dodatkową zastosowane zostało szybkie wyłączenie napięcia za
pomocą wyłączników instalacyjnych.

4.3.

Ochrona przepięciowa
Dla ochrony przepięciowej w tablicach TN zaprojektowano ograniczniki przepięciowe
typu DEHNguard jako 2 stopień zabezpieczenia

4.4.

Pomiary
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji przewodów,
ciągłości przewodów ochronnych, pomiar uziemienia.

5.

Obowiązki wykonawcy po zainstalowaniu systemu
• Opracować i dostarczyć użytkownikowi schematu organizacyjnofunkcjonalnego systemu telewizji dozorowej ( w tym m.in. automatyczna
informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urządzeń
• Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatów i dopuszczeń odpowiednich
urządzeń
• Dostarczenia deklaracji zgodności wykonania systemu z warunkami zawartymi
w PN/93-08390
• Dostarczenia protokołów pomiarów elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i
ciągłości izolacji dla każdej linii sygnałowej i dozorowej
• Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej
• Przeszkolenia (i sporządzenia oraz dostarczenie stosownego protokołu)
użytkowników systemu t.j. administratora systemu, gospodarzy stref, oraz
zainteresowanych użytkowników
• Opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi systemu dla administratora
systemu, służby ochrony, gospodarzy stref, i użytkowników
• Sporządzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na nośniku
magnetycznym dla dyspozycji administratora systemu.
• Opracowanie i dostarczenie warunków gwarancyjnych systemu telewizji
dozorowej
• Dostarczenie książki systemu
• Sporządzenie protokołu zdawczo- odbiorczego systemu alarmowego.

6.

Zestawienie materiałów podstawowych
L.p.
1.
2.

Nazwa
materiału
ATD-400U
SymSafe-P161TEA

3.
4.

LC-17W

5.
6.
7.
8.
9.
10.

FTP 4x2x0,5
RG-59
OMY3x1,5
RL21
LN 50/40

Opis
Pulpit sterujący z przyciskami do
sterowania P/T/Z, RS422, 12V DC
Rejestrator hybrydowy 200/400/400fps w
D1/2CiF/CIF,16 x video composit, 2 x IP,
16 wej/2 wyj, porty 1xRS232,
2xRS422/485, 2xaudio, wbudowana
nagrywarka DVD, dysk 1000GB
Zespół uchwytów do montażu Rack 19"
17",PIP,1280*1024(SXGA),kontrast
500:1,jansość 250cd/m2,pitch 0,264mm
Kabel FTP
Kabel koncentryczny
Kabel zasilający
Rurka
Listwa PCV
SFL Protector Ogranicznik przepięciowy

Jedn.
miary
szt.

Ilość

szt.

1

szt.

1

szt.

1

mb
mb
mb
mb
mb
szt.

160
500
400
50
20
1

1

