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1. Podstawa opracowania 

1.1. Podstawa formalna 

[1] Umowa nr 332/02/07 zawarta w dniu 2017-06-29 w Poznaniu między Teatrem Wielkim 

im. St. Moniuszki w Poznaniu a Pracownią Akustyczną Kozłowski sp.j. na wykonanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sceny Teatru Wielkiego im. Stanisława 

Moniuszki w ramach zadania: „modernizacja sceny Teatru Wielkiego im. Stanisława 

Moniuszki”. 

1.2. Podstawa merytoryczna 

[2] Podkłady architektoniczno – budowlane. 

[3] Wizja lokalna. 

[4] Wytyczne inwestora. 

[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz 

z późniejszymi zmianami); 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz 

z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie; 

[7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. nr 

80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów; 

[8] Wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracowane dla strefy pożarowej sceny Teatru 

Wielkiego w Poznaniu przy ul. Fredry 9 

[9] Norma PN-EN 50173-1:2011 – Technika informatyczna: Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 1: Wymagania ogólne, 

[10] norma PN-EN 50173-2:2008 – Technika informatyczna: Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 2: Pomieszczenia biurowe, 

[11] norma PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 3: Zabudowania przemysłowe, 

[12] Wytyczne oraz uzgodnienia międzybranżowe. 
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2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży niskoprądowej, który ma na celu stworzenie 

podstaw do wykonania instalacji niskoprądowych tj. CCTV, instalacji okablowania strukturalnego oraz 

kontroli dostępu w związku z zamierzeniem Inwestora polegającym na „Modernizacji sceny Teatru 

Wielkiego im. Stanisława Moniuszki” w Poznaniu 

Inwestorem jest: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu 

Opis zawiera szczegółowe założenia oraz wymagania techniczne na potrzeby wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych w zakresie w/w instalacji, które zostaną wykonane w ramach przebudowy. 

Opis techniczny rozpatrywać należy wyłącznie wraz z częścią rysunkową oraz specyfikacją techniczną. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem założenia dla następujących instalacji: 

 instalacja okablowania strukturalnego, 

 instalacja monitoringu ogólnego CCTV, 

 instalacja kontroli dostępu. 

Niniejsze opracowanie nie zawiera koncepcji modernizacji systemów sygnalizacji pożaru oraz połączeń 

niskoprądowych – w zakresie instalacji technologicznych. Wspomniane instalacje znajdują się 

w poszczególnych opracowania branżowych. 

 

Wszystkie rozwiązania, urządzenia, systemy instalowane w obiekcie muszą spełniać wymagania 

dotyczące dopuszczalnego poziomu tła akustycznego w obszarze sceny i widowni. Dopuszczalny 

poziom hałasu na scenie i widowni nie powinien przekraczać wartości wyrażonej za pomocą krzywej 

oceny hałasu NR15 w czasie pracy wszystkich systemów technicznych. Wyjątek od powyższego 

stanowią jedynie systemy pracujące w trakcie ewakuacji i gaszenia pożaru / usuwania zadymienia. 

Szczegółowe zapisy w tym zakresie znajdują się w opracowaniu. Tom 12. Akustyka budowlana – Opis 

Techniczny. 

Przebicia i przepusty kablowe nie mogą obniżać izolacyjności akustycznej przegród w pomieszczeniach 

chronionych przed hałasem. Szczegółowe wytyczne zawarte są w opracowaniu. Tom 12. Akustyka 

budowlana – Opis Techniczny. 

Urządzenia i materiały wykorzystywane w obrębie sceny i widowni nie mogą posiadać elementów 

brzęczących reagujących swobodnie na sygnały akustyczne o dużym poziomie dźwięku w szczególności 

swobodnych styków typu metal-metal. 
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3. Stan istniejący 

3.1. Instalacja okablowania strukturalnego 

W budynku Teatru Wielkiego w Poznaniu na poziomie -1 zlokalizowane jest pomieszczenie serwerowni. 

W pomieszczeniu tym znajdują się dwie szafy (szkielety szaf) RACK o wysokości 42U. Jedna z szaf jest 

szafą okablowania strukturalnego wyposażoną w panele krosowe, panele światłowodowe oraz 

przełączniki (switche). Szafa ta nie jest wyposażona w żaden panel porządkowy.  

Druga szafa jest szafą serwerową w której znajdują się również rejestratory systemu monitoringu CCTV 

oraz urządzenia serwerowe. 

Rysunek 1. Istniejąca szafa RACK z rejestratorami 

3.2. Instalacja monitoringu ogólnego - CCTV 

Budynek Teatru Wielkiego w Poznaniu wyposażony jest w instalację monitoringu. Rejestratory 

zlokalizowane są w pomieszczeniu serwerowni znajdującej się na poziomie -1 (pom. -131), a stanowisko 

podglądu znajduje się w portierni w sąsiedztwie wspomnianej serwerowni. Istniejące systemy 

monitoringu oparte są o rejestratory prod. Novus oraz Dahua. 
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3.3. Instalacja kontroli dostępu 

Z informacji otrzymanych od Zamawiającego na obiekcie zainstalowany jest system kontroli dostępu. 

Istniejący system kontroli dostępu oparty jest o rozwiązania firmy ROGER. 

4. Projektowany system monitoringu CCTV 

4.1. Podstawowe założenia systemu 

Projektowany obiekt planuje się doposażyć w dodatkowe kamery na potrzeby ogólnego systemu 

monitoringu CCTV. Zasięgiem projektowanego systemu monitoringu objęte zostaną ciągi komunikacyjne 

i drzwi wejściowe umożliwiające przedostanie się do przestrzeni sceny. Takie rozwiązanie umożliwi 

weryfikację osób, które w danym czasie przebywały w obrębie pomieszczeń, w szczególności poza 

godzinami odbywania się spektakli. Rozmieszenie kamer zostało przedstawione w części rysunkowej. 

Ze względu, że na obiekcie znajdują się już rozwiązania firmy Novus projektuje się połączenie 

istniejącego systemu wraz z projektowanymi kamerami. Projektowany system powinien być 

kompatybilny z istniejącym. 

Zakłada się, że projektowany system monitoringu CCTV będzie realizowany przy wykorzystaniu 

wielokanałowego rejestratora sieciowego oraz kamer wewnętrznych kopułkowych. Komunikacja 

z kamerami odbywać się będzie za pomocą ogólnodostępnych technologii i standardów IP. 

Zaprojektowany system powinien oferować podgląd i archiwizacje sygnału z kamer w jakości 4MP po 

kablu skrętkowym przesyłanym między kamerą, przełącznikiem sieciowym a rejestratorem. System musi 

umożliwiać łatwą obsługę i rozbudowę.  

Przyjęto następujące podstawowe wymagania dla realizowanego systemu: 

 rodzaj / ilość kamer wewnętrznych: kamera kopułka / 12szt., 

 stanowisko obsługi: pomieszczenie ochrony na poziomie „-1” pom. nr -132. 

Projektuje się kamery o rozdzielczości 4MPx zapewniając tym samym wysokie parametry obrazu. 

Projektowane kamery doskonale będą się sprawdzać podczas obserwacji nocnej. Zastosowane kamery 

będą pracować w kolorze przy mocnym oświetleniu, natomiast w przypadku słabego oświetlenia terenu 

np. po zmroku – kamera przełącza się w tryb monochromatyczny (czarno-biały), dzięki czemu jej czułość 

wzrasta. Szczegółowe parametry kamer zostały dobrane do warunków panujących w poszczególnych 

obszarach obserwacji.  

Archiwizacja nagrań odbywać się będzie na rejestratorze. Rejestrowany obraz powinien umożliwiać 

detekcję intruza, a obraz powinien być wyskalowany tak aby najdalszy punkt monitowania wynosił co 

najmniej 50px/m z odległości 20m, dlatego też kamery powinny cechować się wysoką jakością 

funkcjonowania. 

Archiwizacja nagrań obrazu z kamer odbywać się będzie na twardych dyskach umieszczonych 

w rejestratorze. Planowany czas rejestracji przyjęto na 30 dni, przy 24 godzinnym trybie pracy na dobę 

oraz wsparciem poprzez detekcję ruchu w celu filtracji zdarzeń. 

Projektuje się wpięcie istniejących kamer analogowych do rejestratora AHD, który następnie należy 

wpiąć do switcha. Projektowane kamery IP należy poprzez switch połączyć z rejestratorem IP. 

Do projektowanego switcha należy również podpiąć projektowaną stację kliencką składającą się ze stacji 

roboczej oraz dwóch monitorów. Szczegółowe parametry urządzeń podano w dalszej części opisu. 
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W celu zapewnienia podglądu obrazu z kamer innym użytkownikom system należy wpiąć do istniejącej 

sieci IT. Na etapie realizacji należy ustalić z Zamawiającym poszczególne poziomy dostępu dla 

wybranych użytkowników systemu. 

4.2. Podstawowe parametry urządzeń 

Poniżej w tabelach przedstawiono podstawowe parametry dla projektowanych urządzeń instalacji 

systemu monitoringu wizyjnego. Dopuszcza się stosowanie urządzeń o parametrach równoważnych 

bądź lepszych. 

Tabela 4.1. Parametry techniczne – rejestrator IP 

Parametr urządzenia Wartość 

Napięcie zasilające 100-240V AC ±10% 50-60Hz, 

Zajmowane miejsce w szafie: max 4U, 

Obsługiwana ilość kamer: do 64 kanałów 

Rozdzielczość: maks. 4000 x 3000 

Wyjście monitorowe: 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x DVI-D, sieć 

Kompresja: H.264, MPEG-4, MJPEG; 

Prędkość zapisu 250 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer 

Dyski twarde: min. 4x 4TB 

Złącza sieciowe: RJ-45, Gigabit Ethernet x4 

Dodatkowe interfejsy:  2 x USB 2.0, 6 x USB 3.0 

Obsługiwane protokoły 
HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP 
UPnP, SMTP 

Detekcja ruchu: wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach 

Bezpieczeństwo: 
filtrowanie po adresach IP, hasło dostępu, filtrowanie IP, 

ograniczenie liczby połączeń 

Obsługa przeglądarek: IE, Chrome, Firefox, Safari 

Wyszukiwanie nagrań: 
według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, 
powiązanych z ciągiem znaków 

Tryby nagrywania: 
ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją 
ruchu 

Opis 
dodatkowy 

urządzenia: 

System powinien posiadać aplikację umożliwiającą dostęp i sterowanie urządzeniami sieciowymi ze zdalnego komputera 
– możliwość sterowania z dowolnej lokalizacji, a także monitorowania podłączonych kamer. 

 

Tabela 4.2. Parametry techniczne – rejestrator AHD 

Parametr urządzenia Wartość 

Napięcie zasilające 100-240V AC ±10% 50-60Hz, 

Obsługiwana ilość kamer: 16 kanałów 

Wyjście monitorowe: 1 x HDMI, 1xVGA 

Prędkość zapisu 250 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer 

Dyski twarde: min. 2 szt. 4TB 

Złącza sieciowe: RJ-45 

Dodatkowe interfejsy:  USB 2.0,  

Obsługa przeglądarek: IE, Chrome, Firefox, Safari 
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Parametr urządzenia Wartość 

Opis 
dodatkowy 

urządzenia: 

System powinien posiadać aplikację umożliwiającą dostęp oraz być kompatybilny z istniejącymi kamerami. 

 

Tabela 4.3. Parametry techniczne – stacja robocza przeznaczona do pracy w systemie CCTV 

Parametr urządzenia Wartość 

Obsługiwana rozdzielczość do maks. 4000 x 3000 

Wewnętrzny systemowy wbudowany: 1 x HDD 3,5” SATA 1TB 

Interfejs sieciowy: 
1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s 

 

Obsługiwane protokoły sieciowe 
HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, 
UPnP, SMTP 

Porty wejścia/wyjścia Min. 2 x USB 2.0, 3x USB 3.0 

System operacyjny Microsoft Windows 10 

Dodatkowe oprogramowanie System rejestracji i nadzoru dla systemu monitoringu 

Opis 
dodatkowy 

urządzenia: 

Urządzenie powinno być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające podgląd ze wszystkich. Dodatkowo powinno 
posiadać przepustowość sygnału na poziomie 250 Mb/s łącznie ze wszystkich rejestratorów sieciowych 

 

Tabela 4.4. Monitor przeznaczony do pracy w systemach monitoringu wizyjnego (stanowisko podglądu 

w portierni): 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ: LED 

Rozmiar ekranu: min. 24” 

Czas reakcji matrycy:  8ms 

Żywotność matrycy: Żywotność matrycy 

System: PAL/NTSC 

Rozdzielczość: do 600 linii 

Jasność: 3000 cd/m2 

Kontrast: 1000:1 

Kąt widzenia: 170°/160° 

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7mlnv 

Wejście: Min. VGA, HDMI 

Zasilanie: 230V AC 50-60Hz 

 

Tabela 4.5. Parametry techniczne – kamera IP 

Parametr urządzenia Wartość 

Rozdzielczość: 4MPx, matryca CMOS, 1/3”, OV 

System skanowania:   progresywny 

Czułość: kolor: 
0.07 lx/F1.4 - tryb kolorowy,  

0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały 



4. Projektowany system monitoringu CCTV 

 str. 19 

Parametr urządzenia Wartość 

Funkcje: dzień/noc 

Typ obiektywu: ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 

Ethernet: RJ-45 lub M12 

Format kompresji video: H.264, MJPEG 

Sterowanie jakością obrazu TAK 

Komunikacja audio: dwukierunkowa 

Zasilanie: 12V DC PoE 

Oświetlacz IR:  zasięg 40m 

Obróbka obrazu 

obrót obrazu o 90°, obrót obrazu o 180°,  

odbicie lustrzane, tryb korytarzowy 

 

Tabela 4.6. Parametry techniczne – przełącznik sieciowy zarządzalny 

Parametr urządzenia Wartość 

Porty zewnętrzne 

Porty PoE: 24 x 10/100 Mb/s 

Porty UPLINK: 2 x 10/100/1000 Mb/s 

Porty optyczne UPLINK: 2 x SFP 

Standardy PoE  IEEE802.3 af, IEEE802.3 af 

Obsługiwane protokoły IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 

Wsparcie QoS tak 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe tak 

Zasilanie: 230V AC 50-60Hz 

 

4.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

wszelkimi zmianami oraz dostarczenia certyfikatów, DTR dla wszystkich zastosowanych urządzeń. 

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, oraz spełniać minimalne 

wymagania przedstawione w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji, należy sprawdzić poprawność 

wykonania i działania systemu. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić Osobę ze strony Użytkownika 

w zakresie obsługi urządzeń CCTV. 

4.4. Okablowanie 

Instalację należy wykonać przy pomocy następującego okablowania F/UTP 4×2×0,5 kat.6 – przewód 

telekomunikacyjny pomiędzy rejestratorem a kamerami. 

Przewody należy układać w korytach oraz rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach. Instalacja 

powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami sztuki 

budowlanej.  
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5. Instalacja okablowania strukturalnego 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące instalatorów sieci okablowania 
strukturalnego 

Instalacja okablowania strukturalnego powinna zostać wykonywana przez instalatora, który posiada 

ważne uprawnienia. Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać 

uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu 25-letnią gwarancją systemową przez producenta 

okablowania. Wykonawca okablowania strukturalnego musi wyznaczyć kierownika robót, posiadającego 

uprawnienia certyfikacji, wykrywania i usuwania usterek zainstalowanego okablowania, do nadzoru nad 

realizacją prac. 

5.2. Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania 
strukturalnego 

System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną dla przesyłu wszystkich aplikacji 

zaprojektowanych dla okablowania klasy E według PN-EN 50173:2004. Dla zapewnienia elastyczności, 

system musi umożliwiać swobodną rozbudowę oraz rekonfigurację.  

Wszystkie elementy toru transmisyjnego (miedzianego i światłowodowego) powinny pochodzić od 

jednego producenta, który udzieli minimum 25-letnią gwarancję systemową. Wymóg pochodzenia 

poszczególnych komponentów obowiązuje, co najmniej w takim zakresie elementów, jaki wyznaczył 

producent instalowanego okablowania jako warunek uzyskania certyfikatu 25-letniej gwarancji 

systemowej. 

5.3. Wymagania ogólne dotyczące producenta systemu  

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

Gwarancja systemowa ma obejmować: 

 zagwarantowanie przez Producenta, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 

25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną 

naprawione bądź wymienione, 

 gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał 

transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się 

parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC 

11801:2002/Am2: 2010 dla okablowania klasy EA), 

 gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 

lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które 

zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy EA (w rozumieniu normy 

ISO/IEC 118012nd edition:2010). 

5.4. Opis systemu 

Instalacja okablowania strukturalnego zostanie wyprowadzona z wydzielonego pomieszczenia 

serwerowni, gdzie obecnie jest zlokalizowany główny punkt dystrybucyjny GPD. Główny punkt 

dystrybucyjny należy wyposażyć w dodatkowy panel krosowy, oznaczony jako „Przyłącza Sceny” 

z którego wyprowadzone zostaną połączenia do poszczególnych końcowych gniazd abonenckich. Mając 

na uwadze sprzęt aktywny przewiduje się wykorzystanie istniejącego, wolnego switcha.   
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Panele miedziane dla okablowania poziomego muszą posiadać konfiguracje 24 porty i wysokość 1U na 

płytce drukowanej PCB. Każda z sieci tzn. punkty Wi-Fi oraz instalacja CCTV musi być rozszyta na 

osobnych patch-panelach. 

Projektowana sieć będzie oparta na urządzeniach jednego producenta. 

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli 

skrętkowych 4-pary F/UTP kat.6 MHz. Kabel skrętkowy musi zapewniać zasilanie urządzeń końcowych 

(kamer IP, punktów dostępowych Wi-Fi itd.) wg najnowszego standardu PoE (przesył mocy do 30W). 

W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w celu ograniczenia emisji 

szkodliwych dymów należy zastosować kabel w powłoce LSOH. 

Wszystkie miedziane kable instalacyjne musza być trwale zakończone w szafie 19”. W szafie przewiduje 

się montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych. 

5.5. Pomiary pomontażowe 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie 

pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych i światłowodowych. 

Łącza skrętkowe należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy E / kategorii 6 wg ISO 

11801 lub EN 50173. Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Permanent Link” 

(bez kabli krosowych). Łącza światłowodowe należy przetestować metodą tłumiennościową, pod kątem 

spełniania wymagań dot. tłumienności wg norm ISO 11801 lub EN 50173. 

W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału razem 

z kablami krosowymi (ang. channel) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych 

specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe, które zostały użyte do 

przeprowadzenia pomiarów należy przekazać Inwestorowi. 

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych: 

 Wire Map – mapa połączeń,  

 Length – długość, 

 Propagation delay – opóźnienie propagacji,  

 Delay skew – opóźnienie skrośne, 

 NEXT – przesłuch sygnału na bliskim końcuPSNEXT – suma mocy przesłuchów w bliskim 

końcu, 

 ACR – odstęp przesłuchu na bliskim końcu 

 PSACR – suma przesłuchów na zdalnym końcu, 

 ELFEXT - przesłuch zdalny ,  

 PSELFEXT - sumaryczny przesłuch zdalny, 

 Insertion loss – straty wtrąceniowe,  

 Return loss – straty odbiciowe. 

Uwaga 

Testy końcowe powinny być wykonywane tylko po faktycznym ukończeniu realizacji. Nie należy 

akceptować żadnych wyników mieszczących się w marginesie błędu. Wyniki testów należy przekazać 

Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji końcowej systemu 
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5.6. Rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego i zalecenia 
instalacyjne 

Okablowanie systemu w obiekcie należy prowadzić w następujący sposób: 

1. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę wymagania 

normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w 

budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachowując odpowiednie odległości pomiędzy 

okablowaniem. 

2. Trasy kabli logicznych powinny przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do 

ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, 

podejścia do urządzeń), trasa przebiegu powinna być przy tym łatwo dostępna do konserwacji 

i remontów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.  

3. Maksymalna długość kabla instalacyjnego skrętkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda 

końcowego) nie może w żadnym przypadku przekroczyć 90 metrów. 

4. Okablowanie powinno być ciągłe na całej długości toru bez złącz i spawów od stanowiska 

roboczego do panela rozdzielczego. 

5. Wszystkie cztery pary każdego kabla powinny być zakończone w pojedynczym module. 

6. Wymaga się standardowej sekwencji połączeń T568B. 

7. Proces montażu ma gwarantować najwyższą powtarzalność. Maksymalny rozplot pary 

transmisyjnej na złączu modularnym RJ45 nie może być większy niż 6 mm 

8. Każdy kabel powinien mieć trwałe oznaczenie na dwóch końcach przy zakończonych modułach 

wg. przyjętego systemu numeracji. 

9. Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz związane z nimi urządzenia 

powinny być poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z wymaganiami 

odnośnych norm. 

10. Każdy stelaż szafy powinien być podłączony do listwy uziemiającej zgodnie z wymogami norm. 

11. Odpowiednie bariery ogniowe powinny być zastosowane dla kabli przechodzących przez ściany 

i przegrody stanowiące rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieużywane szachty i piony 

technologiczne powinny być zabezpieczone przed przenikaniem ognia. 

12. Instalacja powinna być przeprowadzona w sposób profesjonalny używając do tego celu 

najlepszych urządzeń i narzędzi oraz korzystając z instalatorskiego doświadczenia. 

13. Wszystkie instalowane kable powinny być poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na 

drabinkach kablowych, w rynienkach lub w kanałach instalacyjnych. Jeśli zastosowanie 

elementów ochronnych dla medium transmisyjnego jest niemożliwe, pojedyncze kable mogą być 

formowane w wiązki, starannie prowadzone, poprawnie osłonięte, przymocowane 

i zabezpieczone za pomocą opasek kablowych do konstrukcji nośnej budynku. 

14. Okablowanie powinno być prowadzone w sposób uporządkowany i zgodnie z wytycznymi 

producenta.  Wszystkie używane opaski kablowe powinny być rzepowe i ręcznie zaciskane tylko 

w punktach, gdzie nie ma zagięć i skręceń. 

15. Jeśli używana jest rurka osłonowa, maksymalna liczba zagięć większych niż 90º między 

punktami przeciągania nie powinna przekraczać 2. 

16. Wszystkie kable miedziane powinny być instalowane i mocowane zgodnie z wytycznymi 

producenta. Podczas układania kabli instalator powinien dbać o to, aby kabel nie był narażony na 

nacisk i zagięcia. 

17. Po instalacji kabla, instalator powinien się upewnić, że wszystkie części kabla są prawidłowo 

zamocowane i nie ma żadnych naprężeń wzdłuż drogi prowadzenia kabla i na jego końcach. 

18. Szczególną uwagę należy zachować przy układaniu kabli kat.6 i światłowodowych, aby 

zachować ich promień gięcia zgodnie z wytycznymi producenta kabli oraz kable kategorii 6 nie 
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powinny mieć mniejszego promienia zgięcia niż 8× średnica kabla podczas instalacji i 4× 

średnica kabla podczas eksploatacji, kable światłowodowe nie powinny mieć promienia 

mniejszego niż 10× jego średnica. 

6. Instalacja kontroli dostępu 

6.1. Informacje ogólne 

W obiekcie przewiduje się objęciem drzwi wejściowych do obszaru sceny systemem kontroli dostępu. 

W związku z tym przejścia wskazane przez Inwestora należy wyposażyć w czytniki/kontrolery, 

elektrozaczepy oraz kontaktrony. Wszystkie elektrozaczepy powinny być rewersyjne. Drzwi objęte 

kontrolą dostępu powinny zostać otwarte poprzez system SAP w momencie wystąpienia pożaru 

2 stopnia. 

Projektowany system powinien być kompatybilny z istniejącym systemem – tzn. powinien umożliwiać 

poruszanie się personelu pomiędzy pomieszczeniami za pomocą istniejących kart, breloka itp.  

Projektuje się system kontroli dostępu w oparciu o urządzenia kompatybilne z istniejącym w obiekcie 

systemem. Dopuszcza się zastosowanie systemu innych producentów o parametrach równoważnych lub 

lepszych. 

Okablowanie systemu wykonać należy zgodnie z dokumentacją techniczną producenta oraz wiedzą 

techniczną. 

Planowany system KD będzie: elastyczny oraz prosty w obsłudze a przede wszystkim kompatybilny 

z obecnie funkcjonującymi w obiekcie rozwiązaniami. 

Drzwi wejściowe do obszaru sceny zostały objęte jednostronną kontrolą dostępu. Zaprojektowano 

kontrolery i czytniki zbliżeniowe z możliwością podania kodu cyfrowego w celu autoryzacji otwarcia. 

Poprawna identyfikacja osoby pozwala na otwarcie drzwi poprzez zwolnienie elektrozaczepu 

(rewersyjnego). Zaprojektowany system pozwala na sieciową pracę urządzeń (zarządzanie, konfiguracja 

i rejestracja zdarzeń) oraz na sukcesywną rozbudowę. 

Zaprojektowane urządzenia kontroli dostępu (zasilacz centrali oraz zasilacze zbiorcze) należy zasilić 

napięciem 230V z najbliższej rozdzielnicy obiektowej. Centralka oraz kontrolery dostępu zostały 

wyposażone w zasilacze buforowe typu PS-20 13,8V/2A wraz z akumulatorami awaryjnymi 7Ah/12VDC 

w celu podtrzymania napięcia w przypadku awarii zasilania podstawowego. W przypadku kontrolerów 

dostępu zastosowano zasilacze zbiorcze (zgodnie ze schematem). 

Zastosowano kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym i klawiaturą podświetlaną 

oparty na elektrycznym sterowaniu otwarciem przejść objętych kontrolą dostępu. Kontroler dozoruje 

drzwi, może sygnalizować stany alarmowe w tym próbę siłowego wejścia lub pozostawienie drzwi 

w stanie niedomknięcia. 

Do magistrali systemowej przyłączona jest centrala kontroli dostępu wraz z terminalem komunikacyjnym. 

Podstawowym zadaniem centrali jest zarządzanie i koordynacja pracy niezależnych urządzeń 

wchodzących w skład systemu kontroli dostępu. Kontrolery powinny być wyposażone w wewnętrzne 

bufory pamięci jak również same w sposób autonomiczny bez udziału centrali powinny sterować 

czasowymi harmonogramami dostępu użytkowników.  

Przyjęto natynkowy sposób montażu urządzeń. Podłączenia przewodów do poszczególnych urządzeń 

wykonać zgodnie z DTR producenta. Przewody należy układać we wspólnym korytku dla teletechniki 

w ciągach komunikacyjnych lub n/t w rurkach elektroinstalacyjnych. Podejścia do czytników wykonać 

podtynkowo. Czytnik przeznaczony jest do montażu na tynku na wysokości 1,40 m od poziomu podłogi. 
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W przypadku zastosowania urządzeń innych producentów należy zweryfikować instalację pod względem 

topologii jak i rodzaju zastosowanych kabli i przewodów. 

Poprawna identyfikacja osoby pozwala na otwarcie drzwi poprzez zwolnienie elektrozaczepu 

(rewersyjnego). Z uwagi na uniwersalność i izolację galwaniczną obwodów elektrycznych instalacji 

współpracujących z instalacją kontroli dostępu do przekazania sygnału identyfikacji wykorzystuje się bez 

potencjałowe styki (NO/NC) przekaźników wyjściowych kontrolerów. 

Wejście do obszaru sceny będzie możliwe po poprawnej identyfikacji poprzez PIN lub czytnik 

zbliżeniowy. Wyjście natomiast możliwe jest poprzez naciśniecie klamki. Drzwi wejściowe należy 

wyposażyć w samozamykacz oraz gałki od strony zewnętrznej. 

Zaprojektowane urządzenia kontroli dostępu zasilane są z zasilaczy 12V DC z funkcją podtrzymania 

pracy przy zaniku napięcia w sieci 230V AC zlokalizowane w centrali kontroli dostępu. Elektrozaczepy 

rewersyjne zasilane są z zasilaczy 12VDC bez funkcji podtrzymania napięcia przy zaniku napięcia 

w sieci 230V AC. W każdy obwód elementów blokujących należy włączyć w styk NC elementu kontrolno-

sterującego instalacji sygnalizacji pożarowej CSP. Rozwiązanie to pozwala na natychmiastowe 

zwolnienie blokad drzwi w przypadku wykrycia pożaru przez system sygnalizacji pożarowej lub 

w przypadku wyłączenia zasilania budynku wyłącznikiem przeciwpożarowym.  

6.2. Parametry techniczne projektowanych urządzeń 

Centrala kontroli dostępu posiada następujące cechy, moduły, komponenty: 

 umożliwia zarządzanie systemem bezpośrednio przez sieć LAN/WAN w oparciu 

o wbudowany interfejs Ethernet, 

 centralny bufor zdarzeń systemu., 

 centralny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym, 

 kalendarz systemu, 

 funkcja globalnego anti-passback’u, 

 obsługa do 32 kontrolerów dostępu 

 szyfrowany protokół komunikacyjny AES128 CBC, 

 wejścia NO/NC, 

 programowalne linie wejściowe i wyjściowe, 

 sygnalizacja stanów alarmowych, 

 port komunikacyjny RS485, 

 zasilanie: 18V DC, 12VDC lub 24V DC, 

 obsługa akumulatora z kontrolą prądu lądowania oraz monitorowaniem jego stanu. 
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Obudowa posiada następujące cechy, moduły, komponenty: 

 obudowa metalowa przeznaczona do montażu natynkowego, 

 wyposażona w zamek na kluczyk typu ML-1, 

 w zestawie zasilacz buforowy 2A/13.8V DC, 

 kontakt antysabotażowy, 

 rezerwa miejsca na akumulator. 

Kontroler dostępu posiada następujące cechy, moduły, komponenty: 

 wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125kHz, 

 klawiatura, 

 zasilanie 12V DC, 

 programowalne linie wejściowe i wyjściowe, 

 programowalne wyjście przekaźnikowe, 

 ochrona antysabotażowa, 

 zdalne programowanie z komputera, 

 komunikacja RS485,  

 Anti-passback lokalny. 

Zasilacz buforowy 13,8V/2A: 

 kontrola prądu ładowania, 

 zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem oraz przed przeciążeniem, 

 zasilanie  230V AC, 

 nominalne napięcie wyjściowe 13,8V DC, 

 maksymalny prąd wyjściowy 2A, 

 zakres temperatury pracy 0 do 55 st. C, 

 posiada certyfikat CE. 

6.3. Okablowanie 

Instalację należy wykonać przy pomocy następującego okablowania: 

 Magistrala RS485 skrętka F/UTP – przewód do centralki, kontrolerów, 

 YTDY 6×0,5 mm2 – podłączenie podcentral oraz czytników, 

 YDYżo 3×1,5 mm2 – zasilanie central oraz zasilaczy buforowych. 

Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

sztuki budowlanej. Przyjęto natynkowy sposób montażu urządzeń. Podłączenia przewodów do 

poszczególnych urządzeń wykonać zgodnie z DTR producenta. Przewody należy układać w istniejących 

korytach kablowych oraz rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach. Podejścia do czytników 

wykonać podtynkowo. Czytnik przeznaczony jest do montażu na tynku na wysokości 1,40 m od poziomu 

podłogi. W przypadku zastosowania urządzeń innych producentów należy zweryfikować instalację pod 

względem topologii jak rodzaju zastosowanych kabli i przewodów. 
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6.4. Uwagi 

1. System kontroli dostępu będzie oparty na centrali wyposażonej w zintegrowany interfejs 

Ethernet. 

2. Kontrolą dostępu należy zabezpieczyć drzwi wskazane przez Inwestora zgodnie ze schematem 

ideowym systemu. 

3. Drzwi wyposażone w system KD należy wyposażyć w elektrozaczepy rewersyjne. 

4. Główną magistralę systemu kontroli dostępu należy prowadzić przewodem telekomunikacyjnym 

dla sygnału RS485. 

5. Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową 

i dokumentacją rysunkową będącą częścią niniejszego projektu. 

6. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami. 

7. Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów i urządzeń innych niż zawarte w projekcie 

o parametrach technicznych równoważnych, za zgodą projektanta oraz Inwestora.
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7. Uwagi ogólne 

1. Projekt zawiera propozycje i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2. Zachowany zostanie wymagany odstęp instalacji elektrycznej od innych instalacji zgodnie 

z wytycznymi branżowymi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie 

elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 

w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte we 

wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również 

szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym z projektami branżowymi, w celu 

prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic 

opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji niskoprądowych; 

4. Przepusty w ścianach i stropach wykonane zostaną w klasie odporności ogniowej 

odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą. 

5. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji otrzymanych dokumentów definiujących usługę do 

wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.  

6. Wszelkie prace należy prowadzić z należytą starannością przy zachowaniu estetyki wykonania 

instalacji. 

7. Wszystkie urządzenia powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz świadectwa 

dopuszczenia. W przypadku braku jakichkolwiek wymaganych dokumentów dla stosowanych 

wyrobów na dzień dostarczenia ich na budowę, nie powinny być brane pod uwagę. 

8. Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary wykonanej instalacji 

zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. 

9. Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania 

wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych.  

10. W trakcie wykonywania i odbioru robót należy uwzględniać postanowienia następujących 

przepisów, norm i wytycznych wykonawczych: 

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania 

14. Urządzenia i materiały przed wprowadzeniem ich na obiekt należy pisemnie zaakceptować przez 

Inwestora, Projektanta i Nadzór budowlany. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, 

certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia 

muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają 

obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane 

i instalacyjne należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją: częścią rysunkową i opisową 

wszystkich branż oraz dokonać wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub 
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niejasności należy się przed sporządzeniem oferty skontaktować z Zamawiającym oraz Projektantem 

w celu ich wyeliminowania
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8. Wytyczne BHP 

Prace należy wykonywać zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, 

Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w poniższych aktach prawnych: 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288, 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „/ Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach 

z 11 czerwca 2002 r. zmieniających Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811, 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych / Dz. U. Nr 47 

poz. 401/, 

 Rozporządzeniu 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. 

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, 

jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Montaż i uruchomienie 

poszczególnych instalacji oraz urządzeń należy zlecić wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed 

przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów. 
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9. Alternatywne rozwiązania 

Zasady zamówień publicznych mówią, że na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane 

materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające 

zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów 

projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że 

zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego 

kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi 

i urządzeń.  

Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien 

przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie 

tabeli – nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe 

i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty 

pozwalające Projektantowi i Inwestorowi ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi 

wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. 

Jeżeli taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien 

dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w celu zapewnienia uczciwej informacji 

dla Inwestora oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym 

postępowaniu. 

 


