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Tychy,  10 maja 2011r. 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”, niżej podpisani zgodnie 
oświadczają, że: 

projekt budowlany  „Przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach” 

 
w zakresie projektu instalacji niskopr ądowych 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
PROJEKTANCI:                                                                                       SPRAWDZAJĄCY: 
 
mgr. inż.  Mirosław Kuna                                                     dr. inż.  Krzysztof D ębowski                              

 
nr upr. SLK/1072/PWOE/05 U.W. K-ce  

 
 
  
 
 

nr upr.226/9802 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt budowlany Część II/9 
INSTALACJE 

NISKOPRĄDOWE 
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnej 

biblioteki publicznej w Bojszowach 

Bojszowy,  

ul. Gościnna 6 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 43, PL 43-100 Tychy, tel. +48 32 / 217 31 76,  217 51 59, fax 217 71 70 

e-mail : biuro@ab-projekt.com.pl 
3 

 

SPIS TREŚCI 

1. Temat i zakres opracowania ............................................................................................. 5 

2. Podstawa opracowania ..................................................................................................... 5 

3. Instalacje niskoprądowe ................................................................................................... 5 

3.1. Instalacja sygnalizacja włamania i napadu ....................................................................... 5 

3.2. Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego.................................................... 7 

3.3. Instalacja nagłośnienia ..................................................................................................... 8 

3.4. Instalacji telewizji dozorowej ............................................................................................. 9 

3.5. Instalacja interkomu windy .............................................................................................. 10 

4. Uwagi .............................................................................................................................. 10 

 



Projekt budowlany Część II/9 
INSTALACJE 

NISKOPRĄDOWE 
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnej 

biblioteki publicznej w Bojszowach 

Bojszowy,  

ul. Gościnna 6 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 43, PL 43-100 Tychy, tel. +48 32 / 217 31 76,  217 51 59, fax 217 71 70 

e-mail : biuro@ab-projekt.com.pl 
4 

 

Załączniki: 

 

lp. nazwa 

1. Oświadczenie projektantów 

2. Zaświadczenie o przynależności projektantów do Izby Inżynierów 

3. Kserokopia uprawnień projektantów 

 

Część rysunkowa: 

 

nr rys. nazwa rysunku uwagi 

II/9-01 PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH – PARTER skala 1:100 

II/9-02 PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH – PIĘTRO skala 1:100 

II/9-11 SCHEMAT SSWiN --- 

II/9-12 SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO --- 

II/9-13 SCHEMAT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA --- 

II/9-14 SCHEMAT INSTALACJI CCTV --- 
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1. Temat i zakres opracowania 

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji niskoprądowych dla 
zadania: Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach. 

Zakres opracowania obejmuje: 

� instalację sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, 

� instalację okablowania strukturalnego, 

� instalacja nagłośnienia, 

� instalacja CCTV, 

� instalację interkomu dźwigu osobowego. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: 

� wytyczne Inwestora, 

� wytyczne branży architektonicznej, 

� wytyczne branży instalacyjnej, 

� uzgodnienia międzybranżowe, 

� obowiązujące przepisy i normy, 

 

3. INSTALACJE NISKOPR ĄDOWE  

3.1. INSTALACJA SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU  

Instalacja sygnalizacji włamania i napadu będzie obejmowała cały budynek. System będzie 
obejmował pomieszczenia wyposażone w okna, drzwi wejściowe do obiektu, laboratoria, pracownie 
komputerowe, korytarze oraz pomieszczenia techniczne.  

System SSWiN będzie się składał z : 

� centrali alarmowej, 

� manipulatorów,  

� kontaktronów, 

� dualnych czujek ruchu, 

� sygnalizatorów akustyczno-optycznych, 

� okablowania. 

 

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU SSWiN 

 Centrala alarmowa stanowi jednostkę centralną całego systemu. Centrala będzie połączona  
z manipulatorem. Do kart wejść będą podłączone kontaktrony, czujki ruchu, a do karty wyjść 
sygnalizatory akustyczno-optyczne.  
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Stan alarmu 

Stan alarmu wykrywany jest w przypadku: 

� naruszenia strefy chronionej i pobudzeniu czujek ruchu oraz kontaktronów (w przypadku 
zazbrojenia chronionej strefy), 

� pobudzenia styków antysabotażowych (niezależnie od zazbrojenia/rozbrojenia systemu – 
ochrona przez 24h). 

We wszystkich tych przypadkach do centrali przesyłany jest sygnał alarmowy. 

Po uruchomieniu alarmu wszystkie działania podejmowane są automatycznie tj.: 

� załączenia sygnalizatorów, 

� wyświetlenie na wyświetlaczu LCD manipulatora komunikatów opisujących wszystkie 
sygnały przychodzące i wychodzące z centrali, 

� powiadomienie ochrony (opcja). 

 

Stan awarii 

Stan awarii w systemie alarmowym lub jego części, sygnalizowany jest na wyświetlaczu LCD 
manipulatora.  

Sygnały awaryjne mogą być spowodowane między innymi: 

� uszkodzeniem elementu instalacji, 

� uszkodzeniem urządzenia. 

 

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SYSTEMU SSWiN  

Centrala alarmowa zlokalizowana będzie w zamkniętym pomieszczeniu serwerowni na 
poziomie piętra. Pomieszczenia objęte systemem alarmowym będą wyposażone w czujki ruchu i 
kontaktrony. Czujki i kontaktrony należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

Na elewacjach obiektu, zostanie zlokalizowany sygnalizator akustyczno- optyczny. 

 

OKABLOWANIE 

Okablowanie należy wykonać zgodnie z DTR zainstalowanego systemu. 

 

ZASILANIE 

Centrala alarmowa zasilana będzie z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz przez własny układ 
zasilania. Centralka posiadać będzie zasilanie awaryjne (z akumulatorów), który umożliwia 8 godziną 
pracę awaryjną.  

 

OZNACZENIA 

Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same 
oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie w urządzeniach monitorujących i odzwierciedlających 
system oraz w dokumentacji powykonawczej. 
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TESTY I POMIARY 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary, dokonać uruchomienia instalacji 
oraz przeszkolić pracowników obsługujących system.  

 

3.2. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I TELEFONICZNEGO  

WPROWADZENIE 

Instalacja okablowania strukturalnego będzie obejmowała swym zasięgiem cały budynek. 

Sieć okablowania strukturalnego będzie uniwersalna, co pozwali na wykorzystanie tych samych 
gniazd końcowych zarówno dla potrzeb terminali komputerowych jak i dla aparatów telefonicznych. 
Topologia sieci teleinformatycznej będzie w strukturze fizycznej „gwiazdy”. 

 System okablowania strukturalnego będzie składać się z: 

� BD – główny punkt dystrybucyjny budynku głównego, 

� gniazd przyłączeniowych RJ45 (w zestawach PEL), 

� okablowania poziomego. 

 

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

System okablowania strukturalnego będzie wykonany w klasie E. Osprzęt połączeniowy, kable 
będą kategorii 6 FTP i połączone w sekwencji EIA 568B. Do szafy teleinformatycznej BD zostanie 
doprowadzone przyłącze od operatora zewnętrznego poprzez istniejąca linię napowietrzna. 

BD – stanowić będzie centralne miejsce dla urządzeń telekomunikacyjnych, które obsługują 
cały budynek. BD będzie używany do rozprowadzania usług do wszystkich gniazd przyłączeniowych. 

Punkt dystrybucyjny BD będzie się składać z szafy stojącej 15U o wymiarach (szer. x gł.) 
600x500mm wyposażonej w: 

� panele krosowe 24xKM8 z modułami RJ45, kat.6 STP, 

� panele krosowe telefoniczne 25xKM8 z modułami RJ45 kat.3, 

� prowadnice kabli krosowych, 

� panele zasilające, 

� kable krosownicze, 

� UPS. 

Gniazdo przyłączeniowe – stanowi punkt przyłączenia urządzeń tj.: telefonów, faxów, 
komputerów itd. do sieci okablowania strukturalnego. Dla każdego stanowiska roboczego 
dedykowane są gniazda przyłączeniowe typu: RJ45 

Okablowanie poziome – stanowi połączenie punktu dystrybucyjnego z gniazdem 
przyłączeniowym. Maksymalna długość toru transmisyjnego, włączając kable krosowe nie może 
przekroczyć 100m.  

 

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 

Gniazda przyłączeniowe będą wchodziły w skład PEL. Zestawy przyłączeniowe będą 
zlokalizowane w pobliżu stanowisk roboczych, przy rzutnikach.  
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ZASILANIE 

Punkt dystrybucyjny BD zasilany będzie z rozdzielnicy elektrycznej napięciem 230V, 50Hz.  

 

OZNACZENIA 

Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same 
oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie urządzeniach monitorujących i odzwierciedlających 
system oraz w dokumentacji powykonawczej. 

 

TESTY I POMIARY 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary, dokonać uruchomienia instalacji 
oraz przeszkolić pracowników obsługujących system. 

 

3.3. INSTALACJA NAGŁO ŚNIENIA 

WPROWADZENIE 
 Instalacja nagłośnienia ma zapewnić tło muzyczne oraz możliwość odtwarzania dźwięków w 
pomieszczeniu sali odczytowej na poziomie parteru. System składać się będzie z: 

- głośników ściennych, 
- głośnika niskotonowego, 
- mikrofonów bezprzewodowych oraz wolnostojących, 
- zespołu wzmacniaczy. 
 

 W gestii Inwestora jest dostarczenie urządzenia zapewniającego obsługę (rozdział) sygnału 
oraz potrzebnego oprogramowania. Urządzeniem sterującym może być komputer klasy PC 
posiadający specjalistyczne oprogramowanie lub matryca dźwiękowa o odpowiedniej ilości 
obsługiwanych kanałów. 

 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

 System nagłośnienie umożliwiać będzie nadawanie tła muzycznego dla pomieszczenia sali 
odczytowej z możliwością pracy wraz z mikrofonem bezprzewodowym, projektorem multimedialnym 
oraz możliwość odtwarzania dźwięku z nośników CD/DVD/MP3. 

 
 Dodatkowo w sali odczytowej znajdować się będą wejścia liniowe typu Jack połączone z 
wejściami liniowymi w urządzeniu sterującym. 
 

OKABLOWANIE 
 Sygnał audio będzie przekazywany kablem instalacyjnym 2x2,5 w powłoce FRNC. Kable będą 
prowadzone w korytach kablowych oraz rurkach elektroinstalacyjnych.  

 
ZASILANIE 

 Wszystko urządzenia będą zasilane z lokalnych rozdzielnic elektrycznych 230V, 50Hz. 
 
OZNACZENIA 

 Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te 
same oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie urządzeniach monitorujących i odzwierciedlających 
system oraz w dokumentacji powykonawczej. 

 
TESTY I POMIARY 

 Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary, dokonać uruchomienia instalacji 
oraz przeszkolić pracowników obsługujących system.  
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3.4. INSTALACJI TELEWIZJI DOZOROWEJ  

WPROWADZENIE 

Instalacja telewizji dozorowej ma umożliwić obserwację zdarzeń zaistniałych na terenie 
przyległym do budynku (nad głównymi wyjściami z budynku), a w razie jakichkolwiek zajść – 
rejestrację wydarzeń. 

System będzie się składał z: 

� kamer zewnętrznych ; 

� rejestrator cyfrowy; 

� krosownica; 

� monitor i klawiatura; 

� okablowania. 

Wszystkie kamery będą umieszczone w obudowach zależnych od miejsca ich lokalizacji. 
Kamery zewnętrzne będą wyposażone w obudowę z termostatem.  

 

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

System CCTV będzie umożliwiał rejestrację obrazu z kamer całodobową oraz poszczególnych 
zdarzeń na terenie obiektu. Obraz z kamer będzie przekazywany do rejestratora cyfrowego, gdzie 
będzie obrabiany oraz przechowywany przez okres 21 dni. Możliwa będzie archiwizacja obrazu 
poprzez nagranie na płytę DVD. Rejestrator będzie miał możliwość transmisji obrazu poprzez sieć 
okablowania strukturalnego. 

Stanowisko obserwatorskie systemu będzie się składał z monitorów oraz klawiatury 
umożliwiających sterowanie kamerami. Stanowisko zlokalizowane będzie w serwerowni na poziomie 
piętra. 

 

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 

Stanowisko obserwatorskie należy umieścić w pomieszczeniu serwerowni na poziomie piętra. 
Krosownica wizyjna oraz rejestratory zostaną zamontowane w szafie w standardzie 15U. 

 

OKABLOWANIE 

Sygnał wizyjny będzie przekazywany kablem FTP kat.6. Kable będą prowadzone w 
elektroinstalacyjnym kanale kablowym oraz pod tynkiem w rurkach osłonowych.  

 

ZASILANIE 

System CCTV będzie zasilany z rozdzielnicy głownej (RG1). 

 

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

W celu ochrony urządzeń przed przepięciami w obwodach sygnałowych kamer zewnętrznych 
należy zastosować ograniczniki przepięć.   
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OZNACZENIA 

Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same 
oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie urządzeniach monitorujących i odzwierciedlających 
system oraz w dokumentacji powykonawczej. 

 

TESTY I POMIARY 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary, dokonać uruchomienia instalacji 
oraz przeszkolić pracowników obsługujących system.  
 

3.5. INSTALACJA INTERKOMU WINDY  

Pomiędzy skrzynką sterową windy a pomieszczeniem biurowym należy ułożyć przewód FTP. 
Połączenie to posłuży do realizacji wewnętrznego interkomu pomiędzy kabiną windy a 
pomieszczeniem biurowym. Pozostałe elementy systemu interkomu zostaną dostarczone przez 
dostawcę dźwigu osobowego. 

 

4. UWAGI 

Użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie musza posiadać oznakowanie 
zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej 
(Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. 
zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z niniejszą dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 
w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 

Niniejszą dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte 
w specyfikacji materiałowej lub opisie technicznych a nie ujęte na schematach strukturalnych i 
planach, lub ujęte na schematach strukturalnych, planach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej lub 
opisie technicznym, powinny być traktowane tak, jakby zostały ujęte w obu częściach dokumentacji 
projektowej. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjaśnić z 
projektantem, który zobowiązany jest do ich rozstrzygnięcia. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z 
normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia 
rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię oraz zmian wprowadzonych przez 
Inwestora w okresie późniejszym. 

Ekran na trasie linii dozorowych nie może być łączony z żadną uziemioną metalową 
konstrukcją. Należy go łączyć z uziemieniem centralki tylko z jednego końca. 

Przebiegi linii sygnałowych niskonapięciowych prowadzić możliwie w oddaleniu od kabli 
energetycznych, w ciągach równoległych w odległości min. 10cm. lub stosować stalowe przegrody. 

Przy próbie izolacji instalacji należy bezwzględnie odłączyć wszystkie urządzenia systemu. 

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli należy poddać 
szczegółowym oględzinom zewnętrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń kabla 
należy wykonać pomiary kontrolne i porównać z pomiarami producenta. 
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Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary. 

Każdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urządzeń musi być jednoznacznie oznakowany 
numerowany zgodnie z projektem – posiadać symbol urządzenia docelowego. Napis powinien być 
wykonany flamastrem wodoodpornym na całej szerokości kabla i umieszczony 15 cm przed jego 
zakończeniami.  

Należy zapewnić odpowiedni zapas kabla (około 1m) przy elemencie docelowym.  

Za względu na minimalizację zakłóceń niezbędne jest wykonanie uziemienia urządzeń zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

Wykonawstwo systemu zabezpieczeń powinien przeprowadzić uprawniony instalator, 
posiadający udokumentowaną wiedzę nt. instalatorstwa, uruchamiania i programowania systemu 
ujętego w projekcie. 

Wszelkie zmiany wynikłe podczas montażu należy przedstawić i uzgodnić z Projektantem 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi po wykonaniu instalacji Dokumentacji 
Powykonawczej zawierającą rysunki zgodne ze stanem faktycznym, a w szczególności plany 
rozszycia w poszczególnych puszkach, szafach itd. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi dokumentację zawierającą wszystkie 
instrukcje w języku polskim, DTR, certyfikaty oraz udzielenia gwarancji 

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi instalacji i 
urządzeń. 

Podczas montażu należy przestrzegać przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

W przypadku gdy realizacja projektu nastąpi później niż 1 rok od jej opracowania, dokumentację 
należy zweryfikować pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych jak i dobranych 
urządzeń. 
 


