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1. Wstęp
1.1. Podstawa formalna opracowania
Zlecenie na wykonanie projektu wg. umowy.
1.2. Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest sieć teletechniczna dla potrzeb aranżacji pomieszczenia Urzędu
Pocztowego UP Wieluń 1, Plac Legionów 8
1.3. Materiały wyjściowe
Prace projektowe oparto na następujących materiałach:
1. Podkłady budowlane budynków.
2. Zalecenia Inwestora.
3. Ustalenia z działem d/s zabezpieczenia technicznego.
4. Normy:
PN–EN 50173, ISO IEC 11801, PN-EN 50131, PN-EN 50132,
2. Okablowanie Strukturalne
Sieć okablowania strukturalnego zaprojektowano dla potrzeb pomieszczenia Urzędu
Pocztowego UP Wieluń 1, Plac Legionów 8.
Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 100 MHz, z
przepływnością binarną do 1 Gb/s (transmisja dupleksowa – po czterech torach w obydwu
kierunkach (class D).
Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń energetycznych.
2.1. Założenia ogólne
W okablowaniu horyzontalnym jako medium transmisyjne dla przesyłu danych
logicznych zastosowano nieekranowany kabel skrętkowy 4-parowy kategorii 5e.
Zaprojektowane rozwiązanie gwarantuje otwartość systemu na wszelkie zastosowania w
dziedzinie telefonii, transmisji danych, techniki wideo i systemów sterowania.
Sieć okablowania strukturalnego składa się z następujących elementów funkcjonalnych:
• Głównego punktu dystrybucyjnego - BD (Building Distributor)
• Okablowania poziomego
• Gniazd odbiorczych - TO (Telecommunications Outlet)
W okablowaniu poziomym każde gniazdo odbiorcze - TO jest podłączone bezpośrednio do
panela krosowego (patchpanela) w głównym punkcie dystrybucyjnym – BD. Topologia
gwiazdy zapewnia możliwość szybkich zmian w strukturze okablowania oraz łatwą
lokalizację i usuwanie usterek. W przypadku uszkodzenia dowolnej linii, przestaje pracować
tylko ta stacja robocza, która jest podłączona poprzez uszkodzoną linię.
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3. Koncepcja sieci
W poniższym rozdziale przedstawiono sposób, w jaki należy wykonać poszczególne części
okablowania strukturalnego: punkty dystrybucyjne, okablowanie poziome, gniazda odbiorcze,
system korytowy.
3.1. Punkt dystrybucyjny
Główny punkt dystrybucyjny sieci BD umieszczony w wiszącej 19” szafie metalowej o
wysokości co najmniej 12U i głębokości 60 cm, z dwoma wentylatorami (drzwi przednie –
szyba) zaprojektowano w korytarzu urzędu pocztowego.
Schemat wyposażenia punktu dystrybucyjnego przedstawiono na rysunku.
Na dnie szafy należy schować zapas kabli.
Szafa musi być wyposażona z przodu w pionowe listwy montażowe, do których
przytwierdzone zostaną elementy instalacji i sprzęt aktywny.
Metalowe elementy ruchome szafy, takie jak: drzwi przednie i tylne, ścianki boczne,
podstawa oraz dach muszą być uziemione..
Szafa powinna zostać połączona z głównym uziomem budynku miedzianym przewodem
giętkim LgY o odpowiednim przekroju i koloru żółto-zielonego. Szczegółowy opis systemu
połączeń uziemiających opisano w projekcie instalacji elektrycznej zasilania
gwarantowanego.
3.2. Okablowanie poziome
Poziome okablowanie miedziane należy wykonać przy użyciu nieekranowanego kabla 4parowego UTP, kategorii 5e (class D). Kable 4-parowe od strony szaf dystrybucyjnej
zaterminować na nieekranowanych panelach krosowych 24xRJ45, natomiast od strony
abonenckiej - w gniazdach odbiorczych na nieekranowanych modułach RJ 45. Wszystkie
elementy toru transmisyjnego okablowania poziomego powinny spełniać wymagania, co
najmniej dla kategorii 5e.
Okablowanie strukturalne należy wykonać do pięciu stanowisk pracy. Do każdego ze
stanowiska pracy należy doprowadzić po trzy linie logiczne.
Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczyć w sposób umożliwiający ich łatwą
identyfikację. Oznaczenia nanieść na zewnętrznej otulinie PCV kabli, na obu ich końcach
oraz na panelach krosowych i gniazdach odbiorczych.

Przyjęto następujący system oznaczeń kabli miedzianych okablowania poziomego dla
pojedynczego budynku:
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00 / 01 /01
kolejny numer linii okablowania
dystrybucyjnego
(01 - pierwszy kabel, pierwsza linia)

obszaru

danego

punktu

kolejny numer panela krosowego
(01 - pierwszy panel)
numer szafy
(00 - BD, 01 - FD 01, itd.)
Linie na panelach oznaczyć kolejnymi numerami, rozpoczynając od lewej strony i do góry
szafy.
Kable należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na
siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia w kanałach i listwach kablowych. Przestrzeganie
tych zaleceń pozwoli zapewnić zachowanie właściwej struktury skrętkowej kabla i jego
właściwych parametrów.
Sposób prowadzenia instalacji okablowania poziomego przedstawiono na rysunku instalacji
okablowania strukturalnego.
3.3. Gniazda odbiorcze
Poszczególne linie okablowania poziomego należy zaterminować w gniazdach odbiorczych.
Przewody zacisnąć w złączach szczelinowych listewek przy pomocy narzędzia zaciskowego.
Pojedyncze kable zaterminować w złączach szczelinowych według znaczników na
gniazdach (kolory przewodów muszą pokrywać się ze znacznikami w gniazdach).
Zaprojektowano zastosowanie wkładek ze złączem modularnym typu RJ45 kat.5e,
okrosowanych w sekwencji 568B lub 568A ( jednakowa sekwencja dla danej lokalnej sieci) w każdym module odbiorczym stanowiska pracy po trzy wkładki.
Wkładki modularne RJ45 kat.5e należy montować w module odbiorczym - puszkach
instalacyjnych z zachowaniem 15 cm zapasu przewodu skrętkowego w pobliżu gniazda.
Gniazda w pomieszczeniach montować na wysokości nie mniejszej, niż 20 cm od podłogi w
pobliżu projektowanych gniazd wydzielonej sieci zasilania gwarantowanego.
3.4. System korytowy
Rozprowadzenie przewodów sygnałowych należy wykonać:
•

•
•

•

na głównych trasach kablowych na korytarzach w korytach PCV tak jak pokazano na
rysunku LAN (przy wspólnej instalacji z instalacją zasilająca należy zastosować listwy
dwudzielne).
odejścia przez ściany do pomieszczeń biurowych w rurkach PCV,
w pomieszczeniach biurowych w listwach instalacyjnych PCV ( jeżeli w listwach
dwudzielnych to należy zachować zalecaną przez producenta odległości kabli sieci
zasilającej i okablowania strukturalnego),
wszystkie przepusty w ścianach wykonać w rurkach PCV. Wypełnienie rurek po instalacji
wszystkich kabli nie może przekroczyć 70%.
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Dopuszcza się prowadzenie kabli okablowania strukturalnego i sieci zasilającej wspólnie, na
krótkich odcinkach, zgodnie z zaleceniami producentów.
W instalacji systemu korytowego należy zastosować złączki kątowe, zaślepki, pokrywy oraz
pozostałe elementy systemu korytowego w miejscach, w których ich zastosowanie
przewiduje producent. Koryta montować na tynku za pomocą kołków rozporowych o
średnicy, co najmniej 6 mm. Długość kołków oraz ich typ dobrać stosowanie do rodzaju
podłoża, na jakim montowane zostaną koryta. Listwy przytwierdzić, co najmniej 3 razy na
każdym metrze bieżącym koryta. Koryta PCV przytwierdzić, co najmniej 4 razy na metrze
bieżącym, lub w razie konieczności (krótkich odcinków koryt lub kruchego podłoża) należy
użyć większej ilości kołków.
Wypełnienie przestrzeni przewidzianej dla instalacji niskoprądowych w kanałach kablowych,
korytach i listwach po instalacji wszystkich kabli nie może przekroczyć 70%.
Główne ciągi kablowe należy instalować z zachowaniem szczególnej ostrożności na
istniejące instalacje. W pomieszczeniach biurowych, o ile to możliwe starać się prowadzić
listwy PCV przy podłodze z uwzględnieniem życzeń inwestora. W ścianach kable prowadzić
w rurkach PCV. Wypełnienie rurek po instalacji wszystkich kabli nie może przekroczyć 70%.
Odejścia tras kablowych do gniazd odbiorczych wykonać w listwach instalacyjnych PCV.
Instalacje okablowania strukturalnego należy wykonać zgodnie z normami oraz zaleceniami
producenta systemu.
4. Zestawienie zaprojektowanych linii okablowania strukturalnego
Ogółem zaprojektowano 27 linii sieci okablowania strukturalnego. Projekt rozmieszczenia
gniazd sieci logicznej w pomieszczeniach pokazano na rysunkach okablowania
strukturalnego.
5. Testowanie
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary testowe wszystkich liniach okablowania
poziomego, zgodnie z normami i zaleceniami producenta.
5.1. Testowanie okablowania poziomego miedzianego
Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli miedzianych należy wykonać pomiary statyczne i
dynamiczne.
Testowanie statyczne wykonać testerem, który umożliwia sprawdzenie następujących cech
poszczególnych odcinków kabli miedzianych:
•
•
•
•
•

zamianę przewodów w parze
zamianę przewodów pomiędzy parami
zwarcie w parze
zwarcie pomiędzy parami
brak połączenia

Pomiary dynamiczne wykonać certyfikowanym cyfrowym miernikam np.: DTX-1800
produkcji FLUKE Networks lub WireScope Pro .
Należy dokonać pomiarów min.: następujących parametrów linii:
• wire map, continuity of conductors (mapa połączeń, ciągłość przewodów)
• length (długość)
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•
•
•
•
•

impedance (impedancja)
propagation delay (opóźnienie propagacji)
DC resistance (rezystancja stałoprądowa)
NEXT (przesłuch zbliżny)
attenuation (tłumienie)

Wyniki pomiarów dynamicznych wykonane miernikiem okablowania należy zamieścić w
formie wydruków w dokumentacji powykonawczej. Przewidziane do uzupełnienia przez
wykonującego pomiar rubryki na wydrukach należy bezwzględnie wypełnić.
6. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
System sygnalizacji włamania i napadu zaprojektowano na podstawie wymagań Inwestora.
Remontowany obiekt, aktualnie posiada SSWiN. System będzie wykorzystywany w
dalszym ciągu po przeprowadzonych zmianach aranżacyjnych pomieszczeń. Na czas prac
remontowych należy zdemontować czujki z pomieszczeń Sali Obsługi.
Czynności demontażu / montażu zostaną zlecone pracownikom Poczty Polskiej S.A. Grupy Zabezpieczenia Technicznego CUK. Z uwagi, iż obecnie systemy są nadzorowane
przez CUK nie ma potrzeby ingerencji w elektroniczne zabezpieczenia techniczne
podmiotów zewnętrznych. Czynności związane z demontażem / montażem urządzeń przez
pracowników GZT CUK będą realizowane pod nadzorem BZRZ DO Łódź.
Na stanowiskach operacyjnych ( na każde stanowisko jedna) należy trwale
zamontować fasownice o trwałej stalowej konstrukcji (I klasy odporności (S1) na włamanie,
działanie mechanizmu oparte na systemie elektronicznym kompatybilnym z systemem
sygnalizacji włamania i napadu),
W przypadku zagrożenia fasownica uruchamia „cichy alarm” powiadamiający służby dozoru
o zagrożeniu. Zaprojektowano cztery stanowiska operacyjne.

7. System Kontroli Dostępu
Remontowany obiekt, aktualnie posiada SKD System Kontroli Dostępu
zaprojektowany został na podstawie wymagań Inwestora. SKD w obiekcie zostanie
rozbudowany poprzez objęcie dozorem systemu drzwi prowadzących z korytarza do części
służbowej Sali Obsługi.
8. System Telewizji Przemysłowej (CCTV)
System Telewizji Przemysłowej oparty został na cyfrowym rejestratorze wizji - 8
kanałowym, z prędkością nagrywania nie mniejszą niż 200 kl/s w D1,( parametry: wyjście
wideo VGA , HDMI, kompresja H.264, protokoły sterowania: N-Control, Pelco-D, Pelco-P i
inne, detekcja ruchu, możliwość obsługi więcej niż jednego dysku wewnętrznego, pojemność
dysku zapewniająca archiwizację przez okres 30 dni z prędkością zapisu każdej kamery nie
mniejszą niż 5 kl/s z rozdzielczością 400 TVL, możliwość zgrywania materiału na nośniki
zewnętrzne typu Pendrive, USB HDD, format zgrywanego materiału powinien być możliwy
do odtworzenia przez standardowe programy zainstalowane w systemie Windows, Interfejs
sieciowy Ethernet RJ-45 (10/100Mbps), dwa niezależne strumienie wideo dla każdego
kanału oddzielnie, możliwość działania jako videoserwer w instalcji systemu CCTV IP, menu
w języku polskim). Rejestrator zamontować w szafie dystrybucyjnej. Na potrzeby Systemu
Telewizji Przemysłowej, należy zainstalować zasilacz awaryjny UPS - 230 V, min. 1200VA.
Do podglądu zainstalować monitor LCD - 22" LED o rozdzielczości 1920x1080,
kontrascie 20000000:1, (HDMI,D-sub,DVI-D,głośniki,audio)

7

W systemie zaprojektowano sześć kamer kompaktowych - 1/3", ( parametry: 540
TVL, dualne, czułość nie gorsza niż 0,4 Lux, AutoIris DC, 12V) oraz 2 kamery kopułkowe
wandaloodporne - 1/3" ( parametry: min 630 TVL, dualne, obiektyw z auomatyczną
przysłoną f=2,8-11 mm, oświetlacz IR 24 diody LED, 12V, czułość 0.07 lx/F=1.2 (tryb kol.), 0
lx (IR wł.), WDR, HLC, DNR).
Zasilanie kamer wykonać zasilaczem buforowym - 230/12V o wydajności prądowej min. 3A z
zainstalowanym akumulatorem 36Ah/12V.
Okablowanie wykonać przewodem UTP, co najmniej cat.5E z wykorzystaniem
pasywnych nadajników- odbiorników sygnału po skrętce. Rozmieszczenie kamer pokazano
na rysunku.
Konfigurację połączenia z siecią LAN wykona „Poczta Polska” Centrum Usług
Koncesjonowanych.
9. Wykaz rysunków
1. LAN - Rysunek instalacji sieci okablowania strukturalnego i głównego punktu
dystrybucyjnego BD
2. SSWiN - Rysunek instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu
3. TV – Rysunek System Telewizji Przemysłowej
10. Załączniki
1. Rozwiązania techniczne wymagane przez Poczta Polska (Księga standardów)
2. Standaryzacja_wykonania_infrastruktury_sieciowej_opracowanie_DASL.pdf
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JARNIEWICZ ARCHITEKCI
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
tel. +48 (42) 292 00 97
fax.+48 (42) 292 00 98
info@jarniewicz.com
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANŻA: TELETECHNIKA
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PROJEKTANT
inż. Bogdan Kamiński

NR UPR.
1276/98/U

PODPIS

WC MĘSKI

POKÓJ DORĘCZEŃ

TYTUŁ RYSUNKU
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0.3 MIŚ
10,50m²

NUMER RYSUNKU
REWIZJA
01

02
SKALA
1:50

DATA
08.2013
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90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
tel. +48 (42) 292 00 97
fax.+48 (42) 292 00 98
info@jarniewicz.com
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANŻA: TELETECHNIKA
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inż. Bogdan Kamiński
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