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     OPIS TECHNICZNY 
 
Do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych budynku mieszkalnego 
socjalnego nr 1 , zlokalizowanego w Gogolinie przy ul. Konopnickiej. 
 
 

Podstawa opracowania: 

- zlecenie Inwestora 

- plan sytuacyjny w skali 1:500 

- techniczne warunki przyłączenia wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA  z dnia 2016-07-22 nr 
WP/046205/2016/O03R06 

- podkłady budowlane w skali 1:50/100 

- wytyczne Inwestora 

- projekt budowlany  branży sanitarnej, konstrukcji i architektury – wytyczne do projektu 
elektrycznego 

- aktualne normy, przepisy budowy i zarządzenia a mianowicie: 

 

1. Ustawa z dn. 07.07.1994r. - PRAWO BUDOWLANE wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

4. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. 

5. PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2. Miejsca pracy na zewnątrz. 

6. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne 

7. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

8. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów  

i zagrożenie życia 

9. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  

w obiektach. 

10. PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

11. .PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

12. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia. 

13. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

14. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 



 

 

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

16. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

17.  PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

18. PN-IEC60364-6-61            - Sprawdzenie odbiorcze 

19. PN-IEC60364-4-483          - Ochrona przeciwpożarowa 

20. PN-IEC60364-5-537          - Aparatura łączeniowa i sterownicza 

21. PN-92/E-08106         - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP 

 
Instalacje należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami wynikają-
cymi z Prawa budowlanego, Polskich Norm i wiedzy technicznej. 
 Projektowany osprzęt oraz zasady działania instalacji powinny być zgodne z obowiązującymi w 
Polsce przepisami oraz Polskimi Normami, a w razie ich braku z normami europejskimi EN i międzynaro-
dowymi IEC. 
Wszystkie rozdzielnice, kable, przewody, urządzenia i aparaty elektryczne powinny być opatrzone znakiem 
CE. 
 

1. Przyłącze energetyczne 
 
Projektowany budynek zostanie przyłączony do sieci energetycznej za pomocą przyłącza kablowego 

niskiego napięcia , zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia. Projekt samego przyłącza i 
złącze kablowe  nie jest objęte niniejszym projektem  i stanowić będzie oddzielne opracowanie wykonane 
przez TAURON w ramach umowy przyłączeniowej. 

 

2. Przyłącza telekomunikacyjne 
 
Dla przyłączenia budynku do sieci telekomunikacyjnych, przewidziano rurowanie  od zewnątrz budyn-

ku do pom. technicznego , wykonane z rur 4xDVR110 firmy AROT co daje możliwość przyłączenia budyn-
ku przez wybranego operatora sieci  teletechnicznej na wniosek Inwestora.  
 

3. Instalacje elektryczne wewnętrzne . 
   

1. Zasilanie tablicy głównej i administracyjnej budynku TG + TA. 
 

 Wewnętrzna  linia zasilająca typu 5xYKY 1x120mm2-1kV/DVR110 poprowadzona zostanie w po-
sadzce betonowej od proj. przez TAURON złącza kablowego do wydzielonego pom. energetycznego na 
parterze, w którym zlokalizowano tablice główną TG i administracyjną TA budynku. 
Tablica ta  wyposażona jest w rozłącznik główny 3b. 160A z cewką  wybijakową wzrostowa, który  pełni 
rolę wyłącznika pożarowego. 
 Wyposażenie  wyłącznika w cewkę wyzwalającą umożliwia  wyłączenie pożarowe całego budynku 
(mieszkania, obwody administracyjne, kotłownię)  i prowadzenia akcji p.pożarowej. 
 

3 . Zasilanie mieszkań .  
  
Od tablicy głównej budynku będą wyprowadzone  linie zasilające do  30  mieszkań typu YDYp 5x6mm2-
750V p/t  w rurze RVS-37. 
 Tablice licznikowe TL wraz z tablicą administracyjną  TA zlokalizowano w zintegrowanej wspólnej 
obudowie  f-my HAGER (rys E10 i E-11), zlokalizowanych  dla 10 mieszkań na kondygnacji. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

4. Bilans mocy 

Miejsca dostar-
czania energii 

elektr. ( złącze) 

Odbiorcy, urządzenia, 
instalacje przyłączana 

w budyn-
ku/budynkach 

Ilość 
(szt.) 

Moc 
jedn. 
(kW) 

współ-
czynnik 
jedno-

czesno-
ści 

Suma 
mocy 
(kW) 

Moc przyłą-
czeniowa w 

miejscach do-
starczania 

energii elektr. 
Pp (kW) Lp. 

Oznacze-
nie 

1 ZK  mieszkania 30 13 0,213 83 95.0 

Oświetlenie zewn. 1 2 1 2 

     

Obw. administracyjne  1 10 1 10 

  

      

     

     

  

     
 

     

        

     

Razem 95.0 95.0 
 

 

5 .Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej 
  
Dla mieszkań i obwodów administracyjnych projektuje się liczniki energii elektrycznej czynnej 3faz., bez-
pośrednie instalowane na tablicy TG oraz 1 faz. licznik energii elektrycznej czynnej dla potrzeb zasilania 
obwodów oświetlenia terenu. 
  Wszystkie w/w liczniki zabudować w sposób umożliwiający ich odczyt lokatorom poszcze-
gólnych lokali mieszkalnych  oraz inkasentowi bez angażowania osób trzecich, a w szczególności służb 
technicznych dostawcy energii elektrycznej . 
 W szafach należy przewidzieć zabezpieczenie układów pomiarowo-rozliczeniowych zabezpiecza-
jące je przed dostępem do nich osób trzecich. Podstawy licznikowe i zabezpieczenia przelicznikowe przy-
stosować do plombowania. Dla mieszkań zastosować zabezpieczenia przedlicznikowe topikowe 25A/gG. 
   

6. Instalacje elektryczne lokali mieszkalnych  
  
Wszystkie lokale mieszkalne wyposażone będą w kuchnie elektryczne. W każdym mieszkaniu  przewi-
dziano wykonanie następujących obwodów odbiorczych: 

 oświetlenia pomieszczeń, 

 gniazd wtykowych w pokojach, 

 gniazd wtykowych w łazience, 

 gniazd wtykowych ogólnych w kuchni, 

 3-faz. obwód zasilania kuchni elektrycznej, 

 gniazda zmywarki w mieszkaniach 2-pokojowych. 
 

Każde mieszkanie należy wyposażyć w przycisk dzwonkowy wraz z dzwonkiem 230V,AC przy drzwiach 
wejściowych do lokalu. Obwód dzwonka podłączyć pod obwód oświetlenia mieszkania. Rozdzielnice 
mieszkań  (tablice  TM1 i TM2) są zlokalizowane w pom. pomocniczym W rozdzielnicach stosować 
ochronniki przepięciowe kat. 2. 
 Gniazda wtykowe ogólne należy zastosować o stopniu ochrony IP20, a gniazda w łazienkach, 
kuchni (podłączenie zmywarki) o stopniu ochrony IP44.  
 W łazienkach mieszkań należy wykonać połączenia wyrównawcze lokalne na odcinku tablica  TE-
M –szyna SUM  łazienka i dalej do części przewodzących obcych mogących znaleźć się pod obcym po-
tencjałem (np. brodzików i wanien, rur stalowych i miedzianych itp.) przewodem DY 4mm2 układanym pod 
tynkiem.  
 
Uwaga: 



 

 

Wykonania połączeń wyrównawczych miejscowych w łazienkach zaniechać gdy części przewodzące obce 
nie mają możliwości znaleźć się pod obcym potencjałem (np. gdy przyłącza i odpływy rurowe wykonane są 
z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego). 
 Lokalne szyny wyrównania potencjału, zlokalizowane w łazienkach, łączyć przewodem 
LgY16mm2 z szyną główną SGU wyrównania potencjału, umieszczoną na parterze klatki schodowej przy 
tablicy TG. 
 

7. Instalacje wewnętrzne części wspólne. 
 

Opis ogólny 
 Dla klatek schodowych w budynku przewidziano tablice administracyjne TA zasilane z tablicy TG 
obiektu. Tablice administracyjne zasilać będą: 

 numery porządkowe (policyjne), 

 obwody oświetleniowe klatek schodowych i korytarzy, 

 wzmacniacze (multiswitche) instalacji telewizyjnej, 

 zasilacze instalacji domofonu (wideodomofonu), 

 pomieszczenia techniczno – administracyjne znajdujące się w obrębie klatek schodowych), 

 szafę zasilająco sterowniczą windy TW 

 obwody zasilania i oświetlenia kotłowni gazowej 
 

Oświetlenie elektryczne 
 

Natężenia oświetlenia 
 Projektuje się minimalne wartości natężenia oświetlenia dla następujących pomieszczeń: 

 Komunikacja w budynku   100lx 

 Biegi schodów     150lx 

 Pom. techniczne    200lx 

 Wejście do budynku    200lx 

 Korytarze mieszkaniowe   50lx 

 Pom. gospodarcze    200lx 
 
Oświetlenie ogólne 
 Zastosować oprawy oświetleniowe  typu LED . 
  
 Gniazda wtykowe dla instalacji RTV 
 Dla zasilania wzmacniaczy instalacji zbiorczej oraz multiswichy przewidziano niezależny obwód-
gniazd wtykowych dla zasilania tablic  TTV… , zlokalizowanych na tablicach piętrowych. 
 
 

 8. Ochrona przeciwporażeniowa 
  
Projektowany budynek  zasilony będzie w energię elektryczną w układzie sieci TN-C 400/230V. 
 W projektowanym budynku będą wykorzystywane instalacje elektryczne wewnętrzne w układzie 
sieci TN-S 400/230V. Przejście z układu TN-C na TN-S wykonać w złączu kablowym, poprzez rozdziele-
nie przewodu PEN na PE i N. Miejsce rozdziału przewodu PEN uziemić, łącząc szynę PEN złącza z uzio-
mem budynku. 
 We wszystkich instalacjach stosować ochronę przed dotykiem bezpośrednim - izolację i obudowy 
izolacyjne. 
 Jako ochronę przed dotykiem pośrednim w mieszkaniach należy stosować samoczynne wyłącze-
nie zasilania realizowane przy pomocy wyłączników nadmiarowo-prądowych i różnicowoprądowych, w po-
zostałych obwodach można stosować bezpieczniki. Ponadto stosować połączenia wyrównawcze główne i 
miejscowe. 
 

9. Ochrona przed przepięciami 
  
Instalacje elektryczne budynków należy wyposażyć w ochronę przed przepięciami pochodzenia atmosfe-
rycznego i przepięciami łączeniowymi. Na tablicy TG zastosować  układ ochronny ( typu 1+2). Ponadto 
projektuje się ochronniki przepięciowe w tablicach mieszkań TM1 i TM2 klasy 2. 
 Należy też zastosować ochronniki przepięciowe na wszystkich liniach sygnałowych wychodzących 
poza ściany budynku - kable antenowe, przyłącza telekomunikacyjne. 



 

 

 

10. Ochrona przeciwpożarowa 
  
Obiekt  wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  
  Wyłącznik pożarowy w rozdzielnicy TG będzie wyzwalany za pomocą przycisku zlokalizowanego 
na zewnątrz budynku.  
 Do cewki wybijakowej wyłącznika podłączyć przycisk zwierny. Przyciski należy opisać „Przeciwpo-
żarowy wyłącznik prądu budynku”. 
 Przycisk wyłącznika pożarowego  łączyć z wyłącznikiem przewodem o odporności ogniowej E90.
 Należy zapewnić uszczelnienie odpowiednią masą przejść kablowych przez ściany i stropy poża-
rowe. Stosować masę, która ma nie gorsze parametry odporności ogniowej niż dana przegroda  . 
 

11. Instalacja odgromowa 
  
Nie przewiduje się budowy instalacji odgromowej. Sąsiedni budynek nr 67 , poprzez swoją wysokość 
chroni budynek 67a. – patrz rys E-08. Konieczne jest wykonanie koordynacji  instalacji ochrony przeciw-
przepięciowej. 

  

12. Uziom budynku 
  
Na potrzeby instalacji elektrycznych budynków oraz instalacji teletechnicznych wykonać uziom liniowy 
sztuczny wykonany płaskownikiem Fe/Zn minimum 30x4 mm ułożonym w ziemi na głębokości min. 0.7m. 
Szczegóły na rys E-01.  
 

13. Instalacje elektryczne niskoprądowe 
 
Instalacja domofonowa (wideodomofonowa, 
 
Zbiorcza instalacja telewizji naziemnej i satelitarnej (AIZ), oraz okablowanie na potrzeby telewizji kablowej 
(CATV),  
Okablowanie teleinformatyczne na potrzeby telefonii oraz dostępu do Internetu. 
 
Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 
41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959; Dz. U. 2005 nr 113 poz. 954; nr 163, poz. 1364) wraz 
z późniejszymi zmianami, 
Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 
74, poz. 676, 
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 nr 229, poz. 2275), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360; Dz. U. 
2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 
631; nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959), 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386), 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 
2003 nr 52, poz. 452), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 
270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156) wraz z późniejszymi zmianami, 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopusz-
czonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1779), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek orga-
nizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów projektów budow-
lanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 
2001 r. nr 138, poz. 1554), 
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6.04.2004 r. w sprawie wykazu 
norm zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 17, poz. 297), 
 



 

 

Przykładowe normy do zastosowania: 
PN-EN 50346; 2002  „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablo-
wania” – norma opisuje sposoby testowania sieci okablowania strukturalnego 
PN-EN 50174-1:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapew-
nienie jakości.”  
PN-EN 50174-2:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonaw-
stwo instalacji wewnątrz budynków.”  
PN-EN 50346:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablo-
wania”. 
PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymaga-
nia. 
PN-87/E- 93100.01÷05 Sprzęt elektroinstalacyjny. 
 
 
Część techniczna 
 
ZBIORCZA INSTALACJA ANTENOWA (AIZ) ORAZ OKABLOWANIE NA POTRZEBY TELEWIZJI KA-
BLOWEJ (CATV) 
 
Opis ogólny zbiorczej instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej 
Projekt zakłada wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w oparciu o instalację multi-
switchową w układzie kaskadowym. Zastosowanie multiswitchy umożliwia odbiór dowolnego programu 
cyfrowej telewizji naziemnej w każdym gniazdku antenowym oraz po podłączeniu przez abonenta tunera 
satelitarnego (OPCJA) również programów telewizji satelitarnej (pojedynczy tuner na lokal mieszkalny). 
Sieć zaprojektowana została w oparciu o multiswitche TERRA serii MS zasilane bezpośrednio ze wzmac-
niacza magistralnego wielozakresowego. 
Należy zapewnić ochronę odgromową masztu oraz zestawu antenowego. 
Urządzenia aktywne instalacji AIZ (wzmacniacze, multiswitche) należy instalować zgodnie ze schematem 
blokowym rys E-14, wewnątrz szachtów instalacji elektrycznych - niskoprądowych, na dedykowanych ste-
lażach mocowanych do bocznych krawędzi drabin kablowych lub bezpośrednio do ściany szachtu. 
Na dachu w lokalizacji masztu antenowego (możliwie blisko wejścia linii sygnałowych do budynku) należy 
zainstalować skrzynkę przeciw przepięciową wyposażoną w zestaw ochronników przepięciowych. 
Ochronniki należy uziemić. 
Opis ogólny instalacji okablowania na potrzeby telewizji kablowej 
Projektowana instalacja ma na celu zapewnienie dostarczenia sygnału telewizji kablowej do każdego loka-
lu mieszkalnego. Wykonanie przyłączy do budynku wraz z doborem niezbędnego osprzętu pozostaje w 
gestii dostawcy usług telewizji kablowej. 
Dla  budynku projektuje się pojedynczy punkt dystrybucyjny (wspólnych dla wszystkich instalacji elektrycz-
nych - niskoprądowych) zlokalizowany w pomieszczeniu wózkarni na poziomie przyziemia. 
System projektuje się w topologii gwiazdy. Okablowanie z poszczególnych punktów dystrybucyjnych roz-
chodzić się będzie promieniście do poszczególnych teletechnicznych szafek mieszkaniowych. Przewiduje 
się pojedynczy przewód RG6 dla każdego mieszkania. Okablowanie należy zakończyć: 
gniazdem typu „F” na patchpanelu krosowym 19” 1U 24x „F” - po stronie punktu dystrybucyjnego, 
wtykiem typu "F" - w teletechnicznej szafce mieszkaniowej. 
 
Antenową instalację zbiorową (AIZ) oraz okablowanie na potrzeby dostawcy telewizji kablowej (CATV) 
należy wykonać przewodem współosiowym kategorii RG6, w klasie minimum A, zawierającym podwójny 
ekran – folię aluminiową i oplot o gęstości co najmniej 77% oraz miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy 
nie mniejszej niż jeden milimetr - TRISET 113. 
Tłumienie każdego z torów utworzonych z kabli współosiowych (pomiędzy punktem dystrybucyjnym a tele-
techniczną szafką mieszkaniową) nie powinno przekraczać 12B przy częstotliwości 860MHz. 
 
Punkty abonenckie instalacji RTV/SAT/CATV 
Punkty abonenckie projektuje się wykonać w oparciu o pojedyncze gniazda końcowe Signal RTV/SAT . 
Z instalacji do gniazda wchodzi jeden kabel z sygnałami: radiowym, telewizji naziemnej oraz telewizji sate-
litarnej. W gnieździe, na filtrach, sygnał ten jest dzielony na poszczególne wyjścia. 
Okablowanie każdego punktu abonenckiego będzie zakończone w teletechnicznej szafce mieszkaniowej 
wtykiem typu „F”. Do teletechnicznej szafki mieszkaniowej zostaną doprowadzone sygnały TV/SAT ze 
zbiorczej instalacji antenowej (AIZ), oraz z punktu dystrybucyjnego (CATV). Wybór pomiędzy operatorami 
realizowany będzie poprzez odpowiednie łączenie przewodów w szafce mieszkaniowej / punkcie dystry-
bucyjnym. 
 

http://www.dipol.com.pl/msv,search-4344


 

 

Przejście okablowania antenowego na dach należy wykonać za pomocą dedykowanego przepustu o 
średnicy min. 100mm. Miejsce wyprowadzenia kabli uszczelnić i zabezpieczyć przed przenikaniem wody i 
wilgoci.  
Anteny należy zamontować w odstępach co najmniej 0,5m. 
Hermetyczną skrzynkę przeciwprzepięciową SIGNAL należy zainstalować na dachu w lokalizacji masztu 
antenowego (możliwie blisko wejścia linii sygnałowych do budynku). Ochronniki przeciwprzepięciowe na-
leży prawidłowo połączyć z instalacją uziemiającą budynku. Nie dopuszcza się wspólnego prowadzenia 
okablowania od strony chronionej, z okablowaniem po stronie niechronionej. 
Wzmacniacze / multiswitche należy instalować wewnątrz szachtów instalacji elektrycznych - niskoprądo-
wych, na dedykowanych stelażach mocowanych do bocznych krawędzi drabin kablowych lub bezpośred-
nio do ściany wg schematu blokowego. 
Wszystkie wolne złącza wzmacniaczy oraz multiswitchy należy wyposażyć w rezystory zakończeniowe. 
 
 
 
OKABLOWANIE TELEINFORMATYCZNE NA POTRZEBY TELEFONII ORAZ DOSTĘPU DO INTERNE-
TU 
 
Opis ogólny 
Projektowane okablowanie teleinformatyczne ma na celu zapewnienie łączność telefonicznej oraz usługi 
dostępu do szerokopasmowego Internetu dla każdego lokalu mieszkalnego. 
Dla każdego budynku projektuje się pojedynczy punkt dystrybucyjny (wspólnych dla wszystkich instalacji 
elektrycznych - niskoprądowych) zlokalizowany w pomieszczeniu wózkarni na poziomie przyziemia. 
W każdym punkcie dystrybucyjnym należy zainstalować wiszącą szafę teleinformatyczną RACK 19" 12U 
wraz z niezbędnymi patchpanelami krosowymi umożliwiającymi poprawne, estetyczne i pewne zakończe-
nie poszczególnych rodzajów okablowania: 
koncentrycznego - CATV, 
symetrycznego miedzianego LAN, 
światłowodowego LAN. 
 
System okablowania teleinformatycznego składa się z: 
nieekranowanego okablowania miedzianego, 
okablowania światłowodowego jednomodowego. 
Został zaprojektowany w topologii gwiazdy - okablowanie z punktu dystrybucyjnego rozchodzić się będzie 
promieniście do teletechnicznych szafek mieszkaniowych. 
Część pasywną systemu okablowania strukturalnego należy wykonać jako kompletne rozwiązanie jednej 
firmy, w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu gwarancyjnego danego producenta. 
 
Okablowanie 
Okablowanie miedziane na potrzeby świadczenia usług teleinformatycznych należy wykonać przewodem 
nieekranowanym UTP kategorii 5e, zakończonym na odpowiednim osprzęcie połączeniowym zapewniają-
cym dla łącza lub kanału minimum charakterystykę klasy D. 
Okablowanie światłowodowe na potrzeby świadczenia usług teleinformatycznych należy wykonać przewo-
dem 2J 9/125 (dwa włókna jednomodowe), zakończonym na odpowiednim osprzęcie połączeniowym ze 
złączami SC Duplex / APC, spełniającym wymagania: 
tłumienność dla długości fali w paśmie 1310nm - 1625nm nie większa niż 0,4dB/km, 
tłumienność dla długości fali 1550nm nie większa niż 0,25 dB/km, 
tłumienność w paśmie 1383±3 nm nie większa niż 0,4 dB/km, 
długość fali zerowej dyspersji chromatycznej λo nie mniejsza niż 1300nm i niewiększa niż 1 324nm, 
współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż 0,092 ps/nm2 km, 
nominalna średnica pola modu (dla λ=1310 nm) od 8,6 do 9,5μm przy tolerancji średnicy pola modu ±0,6 
μm, 
długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260nm, 
tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm dla długości fali 1625nm nie większa niż 0,1dB. 
Tłumienie toru optycznego od punktu połączenia z publiczną siecią (w punkcie dystrybucyjnym) do tele-
technicznej szafki mieszkaniowej nie powinno przekraczać wartości 1,2dB przy długości fali 1310nm i 
1550nm. 
W dostępnych dla ludzi miejscach w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych, w wi-
docznym miejscu należy umieścić odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym promie-
niowaniem optycznym. 
 
 
 



 

 

Teletechniczne skrzynki mieszkaniowe 
 
W każdym mieszkaniu należy zamontować natynkową lub podtynkowa szafkę teletechniczną, która bę-
dzie służyła jako zbiorczy punkt mieszkaniowej instalacji elektrycznej - niskoprądowej. 
Rozwiązanie sprzętowe zastosować w oparciu   np. o rozwiązanie firmy BKT. 
Prefabrykowana obudowa systemowa 4home RFB-2.1 dostarczana jest jako wstępnie wyposażona i 
zmontowana. Wyposażenie zostało dobrane pod kątem niewielkiego, samodzielnego punktu dystrybucyj-
nego. W skrzynce należy pozostawić miejsce na zainstalowanie modemu telekomunikacyjnego dostar-
czonego przez operatorów. 
 
Okablowanie światłowodowe należy zakończyć łączówkami SC DUPLEX: 
Projektant dopuszcza zastosowanie pojedynczej skrzynki na potrzeby aparatury elektrycznej oraz osprzę-
tu elektrycznego - niskoprądowego pod warunkiem, że część niskoprądowa będzie oddzielona przegrodą 
od części wysokoprądowej. 
 
Punkty abonenckie 
Punkty abonenckie projektuje się wykonać w oparciu o: 
podwójne nieekranowane moduły RJ-45 kat. 5e instalowane we wspólnych ramkach z gniazdami sieci 
zasilającej oraz gniazdami TV, montowane np. w pokoju dziennym każdego lokalu mieszkalnego. 
 
Przyłącze operatora 
Na potrzeby dostawców usług teleinformatycznych projektuje się wykonać rur 4x DVR75 w posadzce z 
pom. technicznego na zewnątrz. 
Prowadząc instalację rurową pod posadzką należy unikać krzyżowania się poszczególnych rur. 
W przypadku krzyżowania się tras instalacji elektrycznych - niskoprądowych z instalacją wodną oraz cen-
tralnego ogrzewania, instalacje niskoprądowe powinny przebiegać najwyżej. Instalacje niskoprądowe w 
miejscu skrzyżowań z instalacją CO należy zabezpieczyć przed wpływem temperatury. 
Ewentualne kolizje tras instalacji teleinformatycznej z pozostałymi instalacjami w budynku powinny być 
usuwane w porozumieniu z wykonawcami poszczególnych branż. 
Należy zachować minimalną odległość 15cm instalacji elektrycznych-niskoprądowych od instalacji zasila-
jącej silnoprądowej. Dopuszcza się lokalne zbliżenie instalacji przy dojściach do gniazd abonenckich. 
 
Zalecenia dla Inwestora 
Instalacja sieci teleinformatycznej powinna być wykonana przez firmę posiadającą certyfikat producenta 
systemu. 
Po montażu i uruchomieniu instalacji sieci strukturalnej miedzianej należy wykonać niezbędne pomiary 
potwierdzające uzyskanie zakładanej kategorii 5e. 
Po montażu i uruchomieniu instalacji sieci strukturalnej światłowodowej należy wykonać niezbędne pomia-
ry tłumienia torów transmisyjnych w dwóch oknach transmisyjnych (pomiar przeprowadzany w dwie stro-
ny). 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej. 
 

14. Uwagi końcowe 
  
Dopuszcza się zmiany typów poszczególnych elementów instalacji elektrycznej objętej projektem pod wa-
runkiem zapewnienia porównywalnych parametrów elektrycznych oraz jakościowych. 
Stosować osprzęt elektryczny oznaczony znakiem CE. 
- Instalacje teletechniczne powinna wykonać firma specjalistyczna w tym zakresie. 
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