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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem  projektu technicznego są instalacje elektryczne w zakresie: 

-CZĘŚĆ I - Instalacji elektrycznych zewnętrznych w zakresie: 

 a) Wewnętrznej linii zasilającej Parku 

 b) Instalacji oświetlenia zewnętrznego parkowego 

 c) linii zasilających dla projektowanych budynków w obrebie Parku Pokój 

- CZĘŚĆ II - Instalacji elektrycznych wewnętrznych w obiektach: 

 a) Budynek oranżerii z zabytkowym kominem 

 b) Pawilony ogrodowe z zapleczem socjalnym i magazynowym 

 c) Bydynek garażowy 

Dla projektowanego zagospodarowania Parku w miejscowości Pokój położonego na 
działkach o numerach ewidencyjnych 221/18, 369/95, 359/125, 366/98, 306/92  
obręb: Pokój 
 

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą opracowania są: 

-  Zlecenie  na opracowanie P.T  instalacji elektrycznych w ww zakresie  

-  uzgodnienia z Iwestorem 

-  aktualnie obowiązujące Normy , Przepisy i Zarządzenia 

[1]     N SEP-E-003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne, 
 Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami 
pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi. 

[2] PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, 
  Projektowanie i budowa 
[3]     PN-E-90401;1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o 

izolacji z tworzyw. 
. 
[4] PN-86/E-05155 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Wspólne wymagania i badania. 
[5] PN-83/E-06040 Transformatory. Ogólne wymagania i 
badania. 



[10] PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o 
mocy znamionowej 25kVA i większej. 
Wyposażenie podstawowe. 
[11] PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 
kabli. 

[6] PN-75/E-81003 Transformatory. Oznaczenia zacisków, 
końców i zaczepów uzwojeń. 
Rozmieszczenie zacisków. 

[7] PN-91/E-81403 Transformatory olejowe. Podwozia i uchwyty 
do zawieszania. Wymiary podstawowe. 

[8] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu. Wymiary 

[9]BN-88/E-3083-63 Prefabrykowane przemieszczalne stacje 
transformatorowe ogólnego stosowania o 
napięciu do 36kV. Ogólne wymagania  
i badania. 

2.5. Dokumenty: 
 

[11]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity).  
Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z  późniejszymi zmianami. 

 [14]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. 
U. 62 z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami. 

[15]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2007r. Nr 
39 poz. 251  

 [17]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 
lutego 1996 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i 
ich usytuowanie. Dz. U. Nr 33 poz. 144 z 1996 r. z późniejszymi 
zmianami. 

[18]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z 
późniejszymi zmianami. 

 [20]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych. Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 r. 

 [31] Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - Instytut 
Energetyki, Wydanie 4 - 1997r. 

[32] Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych - Instytut 
Energetyki, Warszawa 1997r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 
2003 r. 



 [34] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

 
  

2. OPIS TECHNICZNY 
 
CZĘŚĆ I – INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE 
 
1. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA PARK 
 
W celu zasilenia projektowanego parku planuje się zgodnie z wydanymi warunkami 
przyłączenia przez zakład energetyczny zabudowę zestawu ZZP, zlokalizowanego w 
granicach działek. Proponowaną lokalizację ZZP wskazano na planie 
zagospodarowania (rys nr 1). Ze wskazanego zestawu złączowo – pomiarowego 
należy wyprowadzić linię kablową typu: YAKXS 4x120mm o długości l= 32mb. Linię 
zasilającą należy wprowadzić do projektowanej tablicy TE1 zlokalizowanej w 
budynku pawilonu ogrodowego. Tablica TE1 jest głównym punktem na terenie parku 
realizującym zasilanie dla poszczególnych obiektów i instalacji parku. 
 
2. BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PARKOWEGO 
  
Dla potrzeb dostatecznej widoczności terenu wokół projektowanego parku 
projektuje się instalacje oświetlenia terenu mającą spełniać funkcję doświetlenia 
obszaru parku jak i funkcję dekoracyjną.  
 
2.1 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  
 
Projektowane oświetlenie zasilane będzie w energię elektryczną z projektowanej 
ROU (rozdzielni oświetlenia zewnętrznego) zlokalizowanej w obiekcie pawilonu 
ogrodowego oraz jest zasilana z obok zlokalizowanej tablicy TE1, z której należy 
wyprowadzić obwód dla zasilenia projektowanej szafki ośw. terenu kablem YAKY 
4x25mm2.  
Z projektowanej szafki należy wyprowadzić sześć obwodów oświetlenia 
zewnętrznego, w celu zasilenia punktów oświetlenia terenu.  
 
Schemat instalacji oświetlenia parkowego oraz schemat rozdzielni oświetlenia (ROU) 
obrazuje rysunek nr 2. 
 
 
2.3 STEROWANIE OŚWIETLENIEM 
 
Projektowane oświetlenie zasilane będzie z projektowanej szafy ośw. parkowego i 
sterowane będzie sterownikiem (programatorem astronomicznym) znajdującym się 
w niej. Sterownik załącza oświetlenie uliczne na okres całej nocy, co jest niezbędne 
dla prawidłowego funkcjonowania oświetlenia zewnętrznego. 
Do zasilania poszczególnych obwodów przewidziano rozdzielnicę elektryczną 
oświetleniową, która wyposażona zostanie między innymi w sterownik oświetlenia 
ulicznego oraz czujnik zmierzchowy. 
Oświetlenie parkowe sterowane będzie za pomocą układu sterującego 
zainstalowanego w szafie oświetleniowej, automatycznie za pomocą sterownika 



oświetlenia ulicznego oraz ręcznie za pomocą wyłączników zainstalowanych w 
rozdzielni.  
 
 
2.4. SPOSÓB OŚWIETLENIA 
 
Wzdłuż ścieżek oraz w terenie projektuje się oświetlenie parkowe. Zaprojektowano 
doświetlenie ścieżek spacerowych poprzez zabudowanie słupów latarni parkowych 
wysokich oraz latarni niskich. W wyznaczonych miejscach zaprojektowano również 
naświetlacze ułożone w gruncie.  
 
Projektuje się zabudowę stanowisk oświetlenia terenu wg poniższych typów: 
- Typ „a” Lampa gruntowa podśw., LED 12W, IP68, klasa och. I – 36 szt. 
- Typ „b” Latarnie parkowe wysokie, oprawa LED/ 5118 /24leds, 500mA NW, klasa 
och. I – 64 szt. 
- Typ „c” Latarnie parkowe niskie, oprawa LED/ 5118 /24leds, 500mA NW – 9 szt. 
 
 
 Projektuje się wyprowadzenie kabli zasilających poszczególne obwody wg 
poniższych typów: 
- YKY 5x4mm – Obwód 1,2 opraw typu „a”  - montować na fazę co trzecia oprawę 
- YAKY 4x35mm – Obwód 1,2,3,4 opraw typu „b” i „c” 
 
 
Trasę projektowanych linii kablowych oraz lokalizację stanowisk oświetleniowych 
pokazano na rys. nr 1. Kabel zasilający należy prowadzić przelotowo przez 
projektowane słupy oświetleniowe. Połączenie oprawy oświetleniowej na słupie z 
tabliczką bezpiecznikową wykonać przewodem YDY 3 x  2,5 mm2. 
Projektowane kable układać na całej długości na głębokości 0,5 m, na 10 cm 
podsypce z piasku, przysypać warstwą piasku tej samej grubości i zabezpieczyć folią 
w kolorze niebieskim. Odległość folii od kabla winna wynosić co najmniej 25 cm..  

Przy słupach oświetleniowych należy pozostawić zapasy kabli, w postaci półpętli o 
długości 1,5 m. 
Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Należy wzdłuż trasy kablowej 
ułożyć płaskownik Fe/Zn 25 x 4 mm, oraz wykonać połączenia z częściami 
metalowymi słupa. 
 
Przed przystąpieniem do posadowienia słupów należy wytyczyć lokalizację 
projektowanych słupów. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas 
wykonywania robót innego rodzaju gruntu niż w projekcie należy skonsultować 
dobór fundamentów. Podziemne części słupa, elementy ustojowe należy ochronić 
przed szkodliwymi wpływami lakierem lub masą asfaltową. Prace wykonywać 
zgodnie z normą PN-B-06050:1999. Przed przystąpieniem do ustawiana słupa należy 
zamontować na nim cały osprzęt w pozycji leżącej. Stawiane słupów zaleca się z 
wykorzystaniem dźwigu.  
Schemat projektowanej instalacji oświetlenia terenu pokazano na rys nr 2. 
 
 
 
2.5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA 
 



 Oprawy oświetleniowe zasilane będą linią trójprzewodową YDYo 3 x 2,5 mm. Jako 
środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej przyjęto szybkie wyłączenie, w 
przypadku przekroczenia na obudowach chronionych urządzeń wartości napięcia 
dotykowego bezpiecznego. Zastosowano w tym celu bezpieczniki topikowe. 
Projektowane oprawy oświetleniowe będą wykonane w II klasie ochronności. 
Ochronie podlegają wszystkie urządzenia, których obudowy mogą znaleźć się pod 
napięciem na skutek uszkodzenia izolacji. 
Na końcach projektowanej linii oświetleniowej wykonać dodatkowe robocze 
uziemienie żyły PEN przewodu zasilającego, o rezystancji R  10 Ω – ułożyć bednarkę 
Fe/Zn 30x4, o długości zapewniającej spełnienie warunku: R  10 Ω. 

Wartość rezystancji uziomu oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy 
sprawdzić pomiarem. 

Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364. 
 
Do projektu dołączono obliczenia fotometryczne instalacji oświetlenia zewnętrznego 
 
 
 
3. SPOSÓB ZASILANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW PARKU 
 
 
W ramach niniejszego projektu przewiduję się budowę instalacji elektrycznych w 
obiektach: 
- Pawilony Ogrodowe  
- Oranżerii 
- Budynku garażowego 
W związku z powyższym należy zapewnić zasilanie dla odbiorów projektowanych 
obiektów.  
Trasę kabli zasilających oraz ich lokalizację, typ wrysowano na planie 
zagospodarowania (rys nr 1) oraz na schemacie tablicy TE1.  
Zasilanie obiektów infrastruktury zewnętrznej realizowane będzie poprzez linie 
kablowe od tablicy głównej parku TE1 zlokalizowanej w pawilonie ogrodowym do 
tablic rozlokowanych w obiektach, w następujący sposób, według schematu tablicy 
TE1 (rys nr 16): 
1 – YAKXS 4x120mm2 – Zasilanie TE1 (bud. Pawilonu ogrodowego) z proj. ZZP  
2 - YAKXS 4x70mm2 – Zasilanie TE2 (budynek oranżerii) z proj. TE1  
3 - YKY 5x6mm2 –  Zasilanie TE3 (budynek garażowy) z proj. TE1 
 
 
4. SPOSÓB UKŁADANIA KABLI NN 
 
Projektowane odcinki kablowe nn należy układać w rowie kablowym o szerokości 
0,4m i głębokości 0,5m. Przed przystąpieniem do prac związanych z wykopywaniem 
rowu kablowego należy wytyczyć trasę projektowanej linii kablowej. W miejscach 
skrzyżowań z innymi urządzeniami należy wykonać przekopy kontrolne a prace 
prowadzić pod nadzorem właściciela urządzenia podziemnego. Na kablu w 
miejscach skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi oraz w przejściu pod drogami 
należy kabel zabezpieczyć rurami osłonowymi typu DVK o długościach jak na 
planie. 



Kabel w rowie kablowym układać na min. 10 cm warstwie piasku, po uprzednim 
oczyszczeniu dna rowu kablowego z kopalisk. Po ułożeniu dokonać pomiarów 
montażowych oraz zinwentaryzować geodezyjnie. Ułożony kablem przysypać 10 cm 
warstwą piasku, 15-20 cm warstwą gruntu rodzimego zagęszczając go warstwami. 
Trasę kabla przykryć folią ostrzegawczą PCV o grubości 0,5 – 0,6 mm i nie węższej niż 
20 cm. Żyły układanego kabla należy połączyć w wiązkę wykorzystując opaski z 
tworzyw sztucznych oraz dołączyć charakterystykę( typ, przekrój, rok zabudowy itp.) 
Kabel układać w temperaturze nie niższej niż 0 stopni Celcjusza. Podczas układania 
dopuszcza się zginanie kabla tylko w koniecznych przypadkach tak aby promień 
gięcia być możliwie największy. Promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż 
20-krtna średnica kabla.  
 
 
5. OBLICZENIA  
 
Obliczenia dla instalacji ośw. terenu- dla najdłuższego proj. obwodu ( Obwód 4 
latarni „b” parkowych,wysokich) 
Obliczenie mocy szczytowej  
Moc szczytowa dla projektowanej linii oświetleniowej jest równa mocy 
zainstalowanej i wynosi: 

 
Pszcz  = 17 x 75W  
Pszcz  = 1275W 

 
Prąd znamionowy: 

In = 
ϕcos×U

Pszcz  = 
85,0230

1275
×

 = 6,5 A 

 
Prąd rozruchu: 
 Ir = 1,33 x In = 8,6 A 

 
Obliczenie spadku napięcia 
Obliczenie przeprowadzono dla projektowanego słupa Nr 17 obwód nr 4 latarni „b” 
parkowych wysokich 
Spadek napięcia: 
- Spadek napięcia w projektowanej linii kablowej. 
 

=∆U 22 2303555
5451275200200

××
××

=
××
××

US
lP

γ
 = 1,36% 

 
Łączny spadek napięcia w projektowanej linii. 

=∆U  1,36%  
Spadek napięcia nie przekracza wartości dopuszczalnych 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ II – INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
 
1. SPOSÓB ZASILANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW PARKU 
 
Sposób zasilania poszczególnych obiektów projektowanego parku opisano w 
punkcie 3( CZEŚĆ I – instalacje elektryczne zewnętrzne) 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Zakres poniższego opracowania obejmuje instalację elektryczne wewnętrzne w 
zakresie: 

- projekt zasilania tablic elektrycznych 
- projekt instalacji wewnętrznej oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
- projekt instalacji wewnętrznej siły i gniazd 
- projekt instalacji przeciwporażeniowej 
- projekt instalacji przepięciowej 

 - projekt instalacji teletechnicznej 
 

Dla obiektów zlokalizowanych w parku tj: 
 

 a) Budynek oranżerii z zabytkowym kominem 

 b) Pawilony ogrodowe z zapleczem socjalnym i magazynowym 

 c) Bydynek garażowy 

 
3. DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI 
 
PRZEKRÓJ I ILOŚC ŻYŁ. 
Należy użyć żył o następujących minimalnych przekrojach: 

1. 1,5 mm2  miedź dla obwodów oświetleniowych, 

2. 2,5 mm2 miedź dla obwodów mocy – zasilanie gniazd wtyczkowych, 

 
PRZEWODY NEUTRALNE 
Ogólnie przewody neutralne będą zawsze równe przekrojowi przewodów fazowych 
danego obwodu. 
 
PRZEWODY OCHRONNE PE 
Przewody ochronne PE zostaną wykonane przy użyciu przewodów izolowanych tego 
samego rodzaju co przewody fazowe. W przypadku przewodów wykonanych z kabli 
jednożyłowych, odpowiedni przewód ochronny PE powinien zostać ułożony trasą jak 
najbardziej zbliżoną do trasy przewodów fazowych bez użycia ekranów metalowych. 
W szczególności zabrania się układania przewodów PE pod korytkami kablowymi. 



 
4.  SPOSOBY UKŁADANIA KABLI. 
 
Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami miedzianymi z izolacją na 
napięcie 750V jako: 
a) podtynkowe: w rurkach RVKL i RVS - w pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach 
(poniżej sufitów podwieszanych) 
b) w korytkach i na drabinkach kablowych, w listwach elektroinstalacyjnych, na 
uchwytach oraz w rurkach ochronnych - dotyczy pomieszczeń tarasu oraz przestrzeni 
pomiędzy sufitami podwieszonymi, itp. 
 
Przejścia instalacji przez ściany oddzieleń pożarowych uszczelnić systemowymi 
przegrodami p.poż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej elementów 
budowlanych.  
  
5.  ZŁACZA I ODGAŁĘZIENIA 
 
Wszystkie złącza i odgałęziania wykonać w zamkniętych puszkach rozgałęźnych 
oznaczonych w sposób trwały i niezniszczalny. Przewody i kable dla WLZ wyposażyć 
w oznaczniki z numeracją oraz oznaczeniem trasy. 
  
6.  TABLICE ELEKTRYCZNE  
 
6.1. Tablica główna TE1 
Wykonana będzie jako szafowa, wisząca przy ścianie. W polach zasilających 
przewiduje się instalację rozłączników bezpiecznikowych. Rozdzielnica wykonana 
będzie w układzie sieciowym TN-S. zlokalizowana w obiekcie Pawilonu ogrodowego. 
 
Dla rozdzielnicy elektrycznej, muszą być uwzględnione następujące zasady: 
o Szafa (rozdzielnica) musi być typu zamkniętego, szczelna na pyły, zaopatrzona 
w obudowę, zabezpieczoną przed korozją. Rozdzielnica może być wykonana z 
tworzywa sztucznego o równorzędnej jakości mechanicznej. 
• Przednią ścianę rozdzielnicy należy wyposażyć w jedne lub kilkoro drzwi, z 
uszczelką i niewidocznymi zawiasami, zamykane na zasuwę i na klucz. 
 Zakłada się, że pojedyncza rozdzielnica będzie zawierała tylko układy zasilane 

z jednego źródła zasilania  
o Odpowiednich rozmiarów kieszeń na rysunki należy zaplanować od 
wewnętrznej strony drzwi.  
o Całe wyposażenie musi być zainstalowane na wspornikach z profili oraz łatwo 
dostępne od przodu szafy, w celu jego zamocowania, podłączenia, konserwacji 
lub ewentualnej wymiany. 
1. Każde urządzenie musi być oznakowane, informacją o odbiorniku i podającej 
oznakowanie zgodnie ze schematem; oznakowanie to w sposób jednoznaczny 
określa nazwę zasilanych pomieszczeń lub urządzeń. 
• Przekroje przewodów wewnątrz szafy nie mogą być w żadnym przypadku 
mniejsze od przekrojów kabli wychodzących do odbiorów. 
3. Dostęp do przedziałów kablowych i do przewodów musi być możliwy od 
przodu szafy. 
4. Identyfikacja kolorystyczna obwodów głównych (połączenia energetyczne) 
musi być zgodna z obowiązującymi normami: 
5. niebieski dla zera 



6. zielono-żółty dla uziemienia 
7. wszystkie kolory dla fazy za wyjątkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, 
żółtego lub koloru podwójnego.  
8. Wszystkie zakończenia przewodów elastycznych muszą być wyposażone w 
odpowiednie końcówki zaciskowe. 
9. Wszystkie przewody muszą być ponumerowane, oznakowanie musi być zgodne 
z rysunkami i schematami wykonawczymi ( powykonawczymi ). 
10. Przewody zewnętrzne nie mogą być bezpośrednio podłączane do 
odbiorników. Ich podłączenie musi być przeprowadzone za pośrednictwem szyn, z 
łatwym dostępem w przypadku dużych przekrojów przewodów, lub poprzez 
główną listwę zaciskową z zaciskami numerowanymi.  
11. Podłączenia przewodów (kabli użytkowych) na listwach zaciskowych muszą 
być odpowiednio ułożone i zaopatrzone w pętlę. Musi istnieć możliwość łatwego 
przeprowadzenia pomiarów przy pomocy amperomierza cęgowego na 
przewodach siłowych. 
1. Przewody muszą być zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na 
poziomie wejścia do szafy. Wejścia przewodów należy wykonać przy pomocy 
kołnierzy lub elementów podobnych. W żadnym przypadku wejścia przewodów 
nie mogą mieć miejsca przez wycięcia wykonane w ścianie tylnej. Zasilanie i 
odpływy mogą być jedynie prowadzone przez górę lub dół szafy.  
2. Na całej długości należy zamontować szynę miedzianą przeznaczoną do 
podłączenia uziomu dla całości, a także dla podłączenia poszczególnych 
odbiorów; w żadnym przypadku nie dopuszcza się grupowania kilku przewodów 
uziemiających na jednym zacisku. 
3. Uziemienie drzwi, w przypadku zainstalowania w nich urządzeń elektrycznych, 
należy wykonać za pośrednictwem splotu miedzianego ocynowanego przy 
śrubach mocujących.  
4. Poszczególne aparaty, a przede wszystkim wyłączniki, muszą być wyposażone 
w osłony zacisków.  

 
Aparaty zabezpieczające muszą mieć zdolność wyłączania co najmniej równą 
maksymalnemu natężeniu prądu zwarciowego odpowiadającego ich 
docelowemu położeniu w instalacji.   
Należy podjąć wszystkie środki, aby praca poszczególnych urządzeń elektrycznych 
nie była narażona na zakłócenia elektromagnetyczne (praca elementów mocy) 
lub mechaniczne (drgania). W szczególności przewody łączące elementy 
regulacji, nawet jeśli są ekranowane, nie mogą być ułożone w kanalizacji kabli 
siłowych, ani też przebiegać w ich pobliżu lub równolegle do nich.  
Wszystkie obwody muszą być zrównoważone na wszystkich fazach i 
uporządkowane funkcyjnie: gniazda wtykowe, oświetlenie, i inne zastosowania. 
 

Rozdzielnicę TE1 należy zasilić w systemie TN-S, 400/230V AC, do rozdzielnicy 

doprowadzona zostanie główna szyna uziemiająca GSU połączona z uziomem 

otokowym obiektu taśmą FeZn30x4mm. 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano: 

Szybkie wyłączenie zasilania uszkodzonych obwodów zgodnie z normą PN-HD 60364-
1. 
Urządzenia i napędy zasilane będą napięciem ~400/230V AC. 
Ochrona przed porażeniem realizowana będzie przez: 



 -  połączenie metalowych obudów oddzielnym przewodem PE 
 -  wyłączniki instalacyjne zwarciowe 
             - wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie wyzwalającym I = 30 mA, jako 

uzupełnienie przed dotykiem bezpośrednim, lub w przypadku braku 
ostrożności użytkowników. 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  przeprowadzać: 
 -  po zamontowaniu instalacji ochronnej, 

-  w trakcie eksploatacji co najmniej raz w roku, 
- po wszelkich pracach montażowych ew. naprawach wykonywanych w 

czasie     eksploatacji rozdzielnicy. 
 

Ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą (dodatkową) należy wykonać przez : 
o samoczynne wyłączenie zasilania z czasem 5 sek. dla rozdzielnic, 

o samoczynne wyłączenie zasilania z czasem 0,2  sek. wspomagane wyłącznikami 

różnicowoprądowymi 30mA dla gniazd wtykowych, 

o samoczynne wyłączenie zasilania z czasem 0,4 sek. dla pozostałych odbiorów, 

o dodatkowe połączenia wyrównawcze. 

Ochronie podlegają części przewodzące dostępne. 
Rezystancja uziemienia rozdzielnic powinna wynosić ≤ 10 Ω. 

 
 7. INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 230V~ 
 
Instalacje oświetlenia wykonać przewodami YDYżo o przekroju 1,5 mm2 750V 
układanymi w korytkach instalacyjnych oraz w rurkach RL . W pomieszczeniach 
wilgotnych projektuje się oprawy i osprzęt bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44. 
Ilość i moce źródeł światła zgodne z wymogami normy PN-EN 12464-1.  
Na poszczególnych fragmentach obwodów ilości żył dobrać tak, aby zapewnić 
prawidłowe działanie instalacji.  
Łączniki oświetlenia należy montować na wys. 130 cm od podłogi. Gniazda 
wtykowe  w  pomieszczeniach socjalnych należy montować na wysokości 130 cm, w 
pomieszczeniach sanitarnych na wysokości 140 cm. 
W pomieszczeniach biurowych gniazda montować na wys. 30 cm od podłogi. 
Osprzęt podtynkowy instalować jednego producenta. 
     Zgodnie z wytycznymi i PN-EN 12464-1 założono zapewnienie natężenia 
oświetlenia na poziomie: 

o biura – 500 lux, 
o pomieszczenia socjalne i techniczne – 200 lux, 
o strefy komunikacji i korytarze – 100 lux, 
o toalety i sanitariaty 200 lux. 

 
 
 
8. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 
 

Projektuje się następujące rodzaje oświetlenia awaryjnego: 
• oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe, 



• oświetlenie bezpieczeństwa. 

Zastosowano system oparty na indywidualnych oprawach z awaryjnym źródłem 
zasilania. Czas podtrzymania w przypadku zaniku napięcia z sieci – 1 godzina. 
Oświetlenie ewakuacyjne zastosowano w wybranych pomieszczeniach, na 
komunikacji. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych zapewniają: 

• typowe oprawy kierunkowe zlokalizowane przy drzwiach ewakuacyjnych i 

służą do wskazania najkrótszej drogi wyjścia z pomieszczeń, 

• oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w inwertery zapewniające 

dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych dla bezpiecznego 

poruszania się ludzi w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia 

podstawowego. 

Zaprojektowany system zapewni odpowiedni poziom natężenia oświetlenia 
niezbędny do ewakuacji ludzi z budynku tj. powyżej 1,0 lx na podłodze na drodze 
ewakuacyjnej.  
 
 9.  INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V~I SIŁY 400V~ 
 
Instalację gniazd zaprojektowano przewodami YDYżo 3x2,5 mm2, 750V. Podejścia do 
poszczególnych gniazdek wykonać w rurkach instalacyjnych  (na części biurowo – 
szatniowej pod tynkiem). Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe w tablicach 
rozdzielczych zastosowano, jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe 
obwodów. Ponadto obwody gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych 
zabezpieczono wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30 mA, 
stanowiącymi środek dodatkowej ochrony od porażeń i jednocześnie ochrony 
przeciwpożarowej. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w zestyk 
ochronny. Instalację do gniazd wtyczkowych wykonać jako trójżyłową (L,N,PE). 
 
 10. INSTALACJA DODTAKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ 
 
Ochronę podstawową realizuje się poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie 
obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od 
porażeń przyjęto ochronę przez szybkie wyłączenie. Warunki maksymalnego czasu 
wyłączenia zostały zapewnione, należy je jednak potwierdzić pomiarami. 
Ponadto, jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający 
ochrony podstawowej zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 
różnicowym 30 mA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
11. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
12. INSTALACJA TELETECHNICZNA 
 

Normy i wytyczne 

 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem 

strukturalnym są normy okablowania strukturalnego: 

• PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 

strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne; 

• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 

strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe 

• PN-EN 50174-2:2010/A1:2013 Technika informatyczna -- Instalacja 

okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz 

budynków 

• PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja 

okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -

- Badanie zainstalowanego okablowania 

• International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic 

cabling for customer premises 

 
Wymagania Użytkownika w stosunku do instalacji sieci strukturalnej 

 

• Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego, przy 

czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z 

wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac; 

• Przewiduje się 40  stanowisk 2xRJ45 p/t typu LAN/TEL; 

• Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą 

być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta 

okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system 

w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do objęcia 

instalacji bezpłatnym 25 letnim certyfikatem gwarancyjnym w/w producenta; 



• Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do 

gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów (dla transmisji 

danych); 

• W konfiguracji projektowanej wydajność systemu przeznaczonego do transmisji 

danych i głosu ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami Klasy EA/kat.6A; 

• Wydajność systemu należy potwierdzić certyfikatem niezależnego laboratorium 

GHMT. Należy uwzględnić system legitymujący się spełnieniem ww. zaleceń 

odnośnie osiągów transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujący pełny tor 

kablowy z dedykowanymi kablami krosowymi; 

• Okablowanie na obiekcie należy oprzeć o ekranowany, uniwersalny system 

wyposażony w gniazdo teleinformatyczne z pierścieniem instalacyjnym 2GHz 

umożliwiające terminację dwóch kabli instalacyjnych 

• W konfiguracji projektowanej gniazd przeznaczonych do transmisji danych i 

głosu należy uwzględnić wkładkę do gniazda 2GHz typu 2xRJ45 kat.6A STP. 

Zaprojektowany system powinien posiadać możliwość użycia innych wkładek 

gniazdowych takich jak 3xRJ45, 4xRJ45 i 2xARJ45 w różnych konfiguracjach 

aplikacyjnych i kategoriach. Przykłady wkładek opcjonalnych poniżej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Okablowanie poziome dla obu systemów ma być prowadzone podwójnie 

ekranowanym kablem typu S/FTP kat.7A o paśmie przenoszenia 1500 MHz lub 

wyższym w osłonie trudnopalnej LS0H. 

• System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez 

konieczności dokładania kabla oraz ponownej terminacji kabla na złączu; 

• Budowa systemu ma gwarantować możliwość zmiany interfejsu – poprzez 

zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wymieniony w dowolnym 



czasie użytkowania, celem udostępnienia nowych/innych możliwości 

transmisyjnych, zgodnie z życzeniem Użytkownika i jego potrzebami w tym 

zakresie; 

• Zmiana interfejsu nie może powodować zmiany stałego zakończenia kabla i 

jego „rozszycia”, a ma być realizowana np. przez zamianę wkładki/wkładek 

wymiennej po obydwu stronach łącza; 

• System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na 

odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek 

końcowych – bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym 

zakończeniu; 

• Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania 

logicznego i telefonicznego muszą być opracowane (tj. zaprojektowane, 

wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne 

rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych 

(marginesów pracy); 

• Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i  EN-50173-1:2011. 

Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego 

laboratorium, potwierdzające zgodność elementów systemu z wymienionymi 

w tym punkcie normami. 

• Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty potwierdzające 

jakość produkcji ww. systemu oraz dbałość o środowisko naturalne podczas 

procesu produkcyjnego. Wymaga się certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 

wydanego przez akredytowaną instytucję certyfikującą taką jak np.: TUV. 



 
Okablowanie poziome miedziane przeznaczone do transmisji danych i głosu 
 

Okablowanie poziome punktów logicznych służących do transmisji danych i 

głosu ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o 

paśmie częstotliwościowym 1.5 GHz, w osłonie bezhalogenowej LSOH (średnica żyły 

23/1AWG). Kable transmisyjne należy rozprowadzić zgodnie z trasami pokazanymi na 

planach (podkładach budowlanych) dołączonych do projektu.  

Montaż PEL’a (punktu elektryczno-logicznego) należy przeprowadzić podtynkowo w 

puszce głębokiej z ramką standardu 80x80 mm.  

W tej konfiguracji 1 PEL-a w pierścieniu kablowym przeznaczonym do kabli o średnicy 

żyły AWG23 należy umieścić 1 wkładkę ekranowaną kategorii 6A typu 2xRJ45. Do 1 

PEL’a należy doprowadzić 2 kable (1 z przeznaczeniem pierwotnym na Eth + 1 na 

VoIP). Wkład Punktu Logicznego pokazany jest na poniższym rysunku poglądowym. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 x pierścień kablowy 

do 2 kabli kat.7A AWG23/1 

1500MHz 

Osadzony w gnieździe 

uniwersalnym 

 

 

 

 

 

1 x wkłada 2xRJ45 kat.6A 

 



 

 

 

 

 

1 x płytka centralna do wkładki 

typu 2xRJ45 

 

 

1 x ramka 80x80mm 

 

 

 

 

 

 

Rys.1. Układ Punktu Elektryczno-Logicznego przeznaczonego do transmisji danych i 

głosu 



 
Wymagane parametry kabla teleinformatycznego do transmisji danych i głosu 

Opis konstrukcji: 

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 1,5 GHz 

Zgodność z normami: EN 50173-1 (2. edycja),    

EN 50173-3, 

ISO/IEC 11801:2002 wyd.II, 

ISO/IEC 24702, 

IEC 60332-3-24 (palność), 

IEC 60754 część 1 (toksyczność), 

IEC 60754 część 2 (bezhalogenowość), 

IEC 61034 część 1 i 2 (gęstość zadymienia) 

IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE  

Średnica przewodnika: drut 23/1 AWG 

Średnica zewnętrzna kabla 8.0 mm 

Minimalny promień gięcia 70 mm 

Osłona zewnętrzna: FRNC/LSZH, kolor szary bądź niebieski 

Ekranowanie par: poliestrowa taśma pokryta aluminium 

Ogólny ekran: oplot z miedzianej cynowanej siatki drucianej, 50% 

Legenda 

1. Przewodnik, 2. Izolacja żyły, 3. Ekran indywidualny, parowy, 4. Ekran całościowy, 

siatka, 5. Powłoka FRNC/LSZH 

Rys.2. Przekrój kabla S/FTP (PiMF) 1,5 GHz 

 

Punkt dystrybucyjny 

Projektowaną instalację okablowania strukturalnego należy sprowadzić do szafy 

stojącej stanowiącej Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) umieszczonej w 

wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Fizycznie rozmieszczenie urządzeń w szafie 

zobrazowane jest na załączonej elewacji. Wymiar jest dostosowany ściśle do 

możliwości lokalowych i zgodny z wytycznymi Zamawiającego. Szafa kablowa, 

stojąca powinna mieć konstrukcję skręcaną i być wykonana z blachy alucynkowo - 

krzemowej oraz posiadać katodową ochronę antykorozyjną. Ponadto szafa ma być 

wyposażona w 2 pary listew nośnych, drzwi przednie oszklone, osłonę tylną, dwie 

osłony boczne, zaślepkę filtracyjną, cztery regulowane stopki, szynę, komplet linek 

uziemiających. Drzwi mają być zamykane na zamki z kluczami. Dodatkowo, ze 



względu na fakt, że szafa jest również przewidziana na sprzęt aktywny, ma zawierać 

panel wentylacyjny z czterema wentylatorami oraz listwę zasilającą z monitoringiem 

pobieranego zasilania.  

Panele okablowania poziomego należy rozwiązać jako uniwersalne 19” panele 
modularne o wysokości 1U w wersji wysuwnej z możliwości zainstalowania 24 wkładek 
– odpowiedników wkładek użytych w gniazdach typu PEL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3 Panel krosowy z wymiennymi wkładkami 

Szafę należy doposażyć w komplet kabli krosowych odpowiadających aplikacją. 

 

Wymagania gwarancyjne 

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową 

producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą” i „światłowodową” 

wraz z kablami krosowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta 

bezpośrednio klientowi końcowemu. Podstawą gwarancji ma być udzielone przez 

producenta okablowania zapewnienie właściwych parametrów przez 25 

następnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnić spełnienie wymagań 

parametrów elektrycznych i transmisyjnych, określonych w aktualnie 

obowiązujących normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla całości 

zainstalowanego systemu niezależnie od obecnych i przyszłych aplikacji. Gwarancja 



obejmuje swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu 

dystrybucyjnego do gniazda użytkownika, zawiera więc okablowanie szkieletowe i 

poziome. 

 

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez 

firmę instalacyjną legitymującą się dyplomami ukończenia czterostopniowego kursu 

kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie: 

1. Instalacji (certyfikowany instalator),  

2. Pomiarów, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzeń (certyfikowany technik 

pomiarowy),  

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami 

międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania 

(certyfikowany Integrator/projektant). 

 

Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, 

tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym 

samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione 

przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub 

innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych 

wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół 

końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji.  

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację 

systemu okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę 

zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży 

w Polsce, imienną listę pracowników wykonujących instalację (ukończony kurs 1 i 2 

stopnia), wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika 

pełniącego funkcję nadzorującą (np. Kierownik Projektu) z ukończonym kursem 3 

stopnia oraz wyniki pomiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjnego 

(Permanent Link/Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 

11801 Am. 1, 2 lub EN 50173. 

W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów 

technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie 

budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed 

odbiorem technicznym. 



 

Administracja i dokumentacja 

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony 

gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w 

sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych 

Użytkowników oraz na panelach. 

Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego: 

A/B/C, gdzie: 

A – numer szafy  

B – numer panela w szafie 

C – numer portu w panelu 

   

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając 

wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie 

punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć 

raporty z pomiarów torów sygnałowych. 

 

Odbiór i pomiary sieci LAN 

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest 

uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich 

zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy 

EA/Kategorii 6A wg. obowiązujących norm. 

 

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 

najnowszych 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, 

• IL (strata wtrąceniowa – tłumienie) – parametr mierzony dla każdej z par, 

specyfikowane dla wszystkich klas, 

• NEXT (strata przesłuchu zbliżonego) – parametr mierzony z dwóch stron dla 

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

• PSNEXT (sumaryczna strata przesłuchu zbliżonego) – 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. 

 

B. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.  

Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących 

warunków: 

B.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych 

zgodnie  

z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji  

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego  

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce. 

B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z 

obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 

dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji 

i administracji. 

B.4. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na 

zgodność  

z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych 

wszystkich torów transmisyjnych miedzianych. 

B.5. Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Instalatora Projektowania  

i Instalacji, potwierdzony umową z producentem oferowanego systemu, regulującą 

warunki udzielania w/w gwarancji przez tegoż producenta. 



B.6. W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości 

parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez 

inżynierów ze strony producenta. 

C. Wykonać dokumentację powykonawczą.  

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać 

C.1. 1.Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania 

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych  

C.1.3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach 

krosowych  

C.1.4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.  

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w 

dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. 

Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać 

producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi 

końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 

 

UWAGI KOŃCOWE. 

Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały 

skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. 

dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, 

wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji 

okablowania (lub innych wymienionych wyżej) – należy ustalić właściwe 

rozprowadzenie z Projektantem sieci pasywnej LAN. Wszystkie korytka metalowe, 

drabinki kablowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne 

wyposażone w grzebienie uziemiające oraz urządzenia aktywne sieci 

teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. 

Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami.  

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, 

najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne 

rozwiązania techniczne.  

Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami 

zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do 

zatwierdzenia przez Projektanta sieci pasywnej LAN. W przypadku, kiedy ustali się, że 



proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, 

Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPRACOWANIE RYSUNKOWE: 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA  

SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI OŚW. ZEWNĘTRZNEGO 

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA W BUDYNKU ORANŻERII – RZUT PARTERU 

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA W BUDYNKU ORANŻERII – RZUT PIĘTRA 

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA W BUDYNKU ORANŻERII – RZUT PODDASZA 

PLAN INSTALACJI GNIAZD I SIŁY W BUDYNKU ORANŻERII – RZUT PARTERU 

PLAN INSTALACJI GNIAZD I SIŁY W BUDYNKU ORANŻERII – RZUT PIĘTRA 

PLAN INSTALACJI GNIAZD I SIŁY W BUDYNKU ORANŻERII – RZUT PODDASZA 

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA W BUDYNKU PAWILONÓW OGRODOWYCH – RZUT 

PARTERU 

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA W BUDYNKU PAWILONÓW OGRODOWYCH – RZUT 

PODDASZA 

PLAN INSTALACJI GNIAZD I SIŁY W BUDYNKU PAWILONÓW OGRODOWYCH – RZUT 

PARTERU 

PLAN INSTALACJI GNIAZD I SIŁY W BUDYNKU PAWILONÓW OGRODOWYCH – RZUT 

PODDASZA 

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA W BUDYNKU GARAŻOWYM – RZUT PARTERU 

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA W BUDYNKU GARAŻOWYM – RZUT PODDASZA 

PLAN Instalacji GNIAZD I SIŁY W BUDYNKU GARAŻOWYM – RZYT PARTERU 

SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEJ TABLICY TE1 

SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEJ TABLICY TE2 

SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEJ TABLICY TE3 

SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI TT 

 

 

 

 

 

 

 

 


