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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest:  projekt  wykonawczy  instalacji  teletechnicznych  w  SKANSENIE  W

KLUKACH. Dokumentacja teletechniczna swoim zakresem obejmuje następujące części składowe: 

Część A. Rozbudowa systemu CCTV

Część B. Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb instalacji systemów sygnalizacji poŜaru, włamania i napadu

oraz rozbudowy CCTV.

Uwaga: 

1. 1.  Przed przystąpieniem do wykonawstwa  instalacji  objętych niniejszym projektem naleŜy skonsultować  z

Inwestorem  zastosowane  urządzenia  i  związane  z  nimi  instalacje  oraz  ewentualnie  uaktualnić  projekt  w

zakresie dostępności urządzeń na rynku. 

2. 2. MoŜliwe jest zastosowanie równowaŜnych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji

projektowej  (zakres  równowaŜności  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST)  pod  warunkiem  zapewnienia

parametrów  technicznych  i  funkcjonalnych  nie  gorszych  niŜ  posiadają  urządzenia  i  materiały  przyjęte  w

dokumentacji  projektowej.  W  takim  przypadku  wymaga  się  złoŜenia  stosownych  dokumentów

uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzór autorski. W

przypadku,  gdy  zastosowanie  tych  materiałów  lub  urządzeń  wymagać  będzie  zmiany  dokumentacji

projektowej, koszty przeprojektowania poniesie  strona wprowadzająca zmiany.

1.2. Dane wyjściowe i podstawa opracowania.
Podstawą formalną opracowania jest zlecenia i zawarta umowa .

Podstawą rzeczową są:
• inwentaryzacja architektoniczna budynków

• uzgodnienia szczegółowe zakresu opracowania z zamawiającym

• dokumentacja techniczna istniejącego systemu CCTV

1.3. Przepisy

Projekt został sporządzony w oparciu o następujące przepisy:

Ustawy i rozporządzenia:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane -wraz z późniejszymi zmianami.

• Ustawa z dnia 22 sierpnia o1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114, poz.740)

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać Budynki i ich usytuowanie - wraz z późniejszymi zmianami.

• ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  I  ADMINISTRACJI  z  dnia  07  czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr

109, poz. 719).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w  sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej. (Dz. U. Nr. 121, poz 1137);

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania

zbiorów w muzeach przed poŜarem, kradzieŜą i innym niebezpieczeństwem groŜącym zniszczeniem lub utratą
zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagroŜenia (Dz. U. Nr 229

poz. 1528 ze zm.),

Normy:

• PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Wprowadzenie.

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

• PN-88/E-04300  „Instalacje  elektryczne  na  napięcie  nie  przekraczające  1000V  w  Budynkach.  Badania

techniczne przy odbiorach".

• PKN-CEN  TS  54-14  Specyfikacja  techniczna  Systemy  sygnalizacji  poŜarowej  Część  14:  ·Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

• Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania BN-84/8984-10.

• PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

• PN-EN 50133-1 – Systemy kontroli dostępu. Wymagania Systemowe

• PN-EN 50131-1: 2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1:Wymagania

systemowe

Publikacje
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• Podstawowe  zasady  projektowania  instalacji  sygnalizacji  poŜarowej  CNBOP  Józefów  oprac.  Jerzy

Ciszewski 

• Wymagania  stawiane  sieci  kablowej  urządzeń  przeciwpoŜarowych  w świetle  norm i  przepisów – oprac.

Janusz Sawicki CNBOP - Józefów 2006r. 

• Materiały OOZB:

• Vademecum zabezpieczenia muzeów – S. Kocewiak, P. Ogrodzki i J. Rulewicz,

• Vademecum zabezpieczenia obiektów sakralnych - S. Kocewiak P. Ogrodzki i J. Rulewicz,

1.4 Opis stanu istniejącego

W obiekcie istnieje system telewizji dozorowej wykonany w technice IP, umoŜliwiającej rozbudowę. W chwili obecnej 

zainstalowanych jest 16 kamer podłączonych poprzez 4 lokalne punkty dystrybucji połączone z głównym punktem 

dystrybucji łączami światłowodowymi. Główny punk dystrybucyjny zlokalizowano w budynku nr 4, gdzie w dwóch 

szafach RACK umieszczono: serwer z zainstalowanym oprogramowaniem VDRS, komputer pomocniczy oraz w szafie 

nr 2-  system zasilania awaryjnego ARES 1600, 24 portowy przełącznik, urządzenia Netprotect,  mediakonwertery oraz 

zasilacze. Zgodnie z dokumentacją system moŜna rozbudowywać o dalsze kamery pod warunkiem zakupu 

odpowiedniej ilości licencji.

2. Proponowane rozwiązania

Zgodnie z wytycznymi zamawiającego zaprojektowano dodatkowych 5 kamer zewnętrznych:

• PK-17 zlokalizowana na budynku nr 4 – obserwacja wejścia do kas i na tern muzeum,

• PK-18 zlokalizowana na słupie oświetleniowym S1  - obserwacja drogi wjazdowej na teren muzeum,

• PK-19, PK-20 dwie kamery na słupie oświetleniowym S6- obserwacja północnej części terenu,

• PK-21 południowa część muzeum, słup S1.

Jednocześnie przewidziano przeniesienie istniejących kamer PK-4 i PK-5 w baerdziej optymalne miejsce tzn na 

nowoprojektowany słup oświetleniowy S5.

2.2 Opis poszczególnych punktów kamerowych

2.2.1 Punk kamerowy PK-17

Lokalizacja na budynku nr 4, ma za zadanie obserwację wejścia do budynku oraz wejścia na tern muzeum.

Zastosować kamerę megapikslowa wyposaŜoną w obiektyw o regulowanej ogniskowej by lepiej dopasować pole 

widzenia do potrzeb ochrony. Instalacja wewnątrz budynku bezpośrednio do szfy RACK-2. (Istniejący główny punkt 

dystrybucyjny)

2.2.2 Punkt kamerowy PK-18

Lokalizacja na słupie oświetleniowym S1, skierowana na wjazd  i drogę ma za zadanie obserwować ruch pojazdów i 

osób w obrębie głównego wjazdu na teren muzeum. Zastosować kamerę megapikslowa wyposaŜoną w obiektyw o 

regulowanej ogniskowej by lepiej dopasować pole widzenia do potrzeb ochrony. Instalacja w kanalizacji technicznej 

bezpośredni od budynku nr 4. do szafy RACK-2. (Istniejący główny punkt dystrybucyjny)

2.2.3 Punkt kamerowy PK-19 i PK-20

1. Lokalizacja na słupie oświetleniowym S6. Przewidziano 2 kamery by dokładnie obserwować północna część 
terenu najbardziej niewidoczną z uwagi na ukształtowanie terenu.  Odległość między budynkiem nr 4 a tymi 

punktami kamerowymi przekracza 90m zatem konieczne jest zastosowanie przełącznika tak by Ŝadna z 

długości odcinka nie przekraczała 90 metrów. Przewidziano w obiekcie nr 9 zainstalowanie 

nowoprojektowanego przełącznika który zapewni zachowanie wymaganych odległości. Instalacja w 

kanalizacji teletechnicznej. Przełącznik umieścić w skrzynce obok puszek SSP i ekspandera SSWiN.

2.2.3 Punkt kamerowy PK-21 

Zlokalizowany w południowej części muzeum na słupie oświetleniowym S1. Kamera ma za zadanie obserwację 
południowej granicy obszaru skansenu. Zastosować kamerę megapikslowa wyposaŜoną w obiektyw o regulowanej 

ogniskowej by lepiej dopasować pole widzenia do potrzeb ochrony. Z uwagi na znaczne oddalenie tego punktu od 

centrum konieczne jest wykorzystanie istniejącego lokalnego punktu dystrybucji nr 3. W LPD3 znajduje się przełacznik
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8 portowy do którego istnieje moŜliwość podłączenia kamery. LPD3 naleŜy wyposaŜyć w zasilacz kamery, 

zabezpieczenie NetProtect i odpowiednia puszkę łączeniową. 

2.2.4 Przeniesienie PK-4 i PK-5

W związku z pogorszeniem zakresu obserwowanego obszaru, zachodzi konieczność przeniesienia PK-4 i PK-5 na nowo

projektowany słup oświetleniowy S5. NaleŜy zatem rozebrać część istniejącej kanalizacji ( zaznaczono na rysunku 

symbolem X) i połoŜyć odcinek nowej zgodnie z rysunkiem.

2.3 Okablowanie

Całość okablowania w kanalizacji teletechnicznej wykonać kablami YKY 3x2,5 oraz  UTPŜel kat5.  W obiekcie nr9 

zamontować przełącznik sieciowy zasilany z zasilacza 230/12 w obiekcie nr 4.W celu zachowania zgodności z 

istniejącym systemem naleŜy zastosować kamery zasilane 24V. 

3. Kamery

Przewidziano kamery megapikslowe zamontowane wraz z obiektywami w obudowach typu „dome” na uchwytach   

wraz z adapterem

Jedynie kamera przy wejściu (PKT-17) kopuła z obiektywem 2,8 – 8 mm.  

Kamery maja być kompatybilne z s systemem ALNET  .

Obraz w rozdzielczości Full HD 1080p / HD 720p o częstotliwości odświeŜania maks. 60 obrazów/s*1. 

• Przetwornik MOS 1/3" o wysokiej czułości. 

• Bardzo wysoka rozdzielczość Full HD / 1920 × 1080 osiągana dzięki przetwornikowi MOS o wysokiej czułości. 

• Kilka strumieni H.264 (profil High) (maks. 4 strumienie) oraz strumienie JPEG zapewniają jednoczesne 

monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz wysoką rozdzielczość zapisu dzięki nowej platformie systemowej LSI 

„UniPhier®” będącej własnym opracowaniem firmy Panasonic. 

• Maks. rozdzielczość ekranu 2048 × 1536* przy 30 obrazach/s, H.264 * Uzyskiwane przy uŜyciu technik bardzo 

wysokich rozdzielczości 

• Ulepszona technologia Super Dynamic*1 oraz technologia ABS (Adaptacyjne rozszerzanie czerni) zapewniają 
znacząco szerszy zakres dynamiki 133 dB w porównaniu z konwencjonalnymi kamerami. 

• Technologia wielokrotnej redukcji szumów oraz 3D-DNR zapewniają zmniejszony poziom szumów w róŜnych 

warunkach. 

• Wysoka czułość dzięki funkcji pracy dzienno-nocnej (tryb podczerwieni):  0,04 lx (kolor), 0,01 lx (cz.-b.) przy 

przysłonie F1.3. WV-SFV611L: 0,01 lx (kolor), 0,003 lx (cz.-b.) przy przysłonie F1.3. 

• Wbudowane diody LED IR: dzięki zastosowaniu oświetlenia przy pomocy diod LED działających w podczerwieni 

moŜliwa jest obserwacja w całkowitej ciemności. 

• Oświetlenie LED IR jest sterowane w celu dostosowania do otoczenia, co przyczynia się do uzyskania klarownego 

obrazu twarzy bez rozmycia bieli. 

• Nowy wspornik mocujący kamery zapewnia łatwe ustawienie kamery w dowolnym z 4 kierunków. 

• Automatyczna regulacja połoŜenia przetwornika (ABF) o wysokiej szybkości oraz zoom z napędem silnikowym

zapewniające łatwą instalację. 
• Nowo opracowany obiektyw z funkcją sterowania aperturą umoŜliwia osiągnięcie najlepszego ogniskowania w 

kaŜdych warunkach. 

• Technologia VIQS (Variable Image Quality on Specified area - Zmienna jakość obrazu w wybranym obszarze) 

umoŜliwia określenie wyŜszej jakości obrazu w ośmiu obszarach przy obniŜonej jakości pozostałej części, co 

zapewnia uzyskanie mniejszego pliku obrazu i niŜszej przepływności transmisji danych. 

• Funkcja kadrowania obrazu zapewnia jednoczesne dostarczanie pełnego obrazu oraz części obrazu. MoŜliwe jest 

określenie nawet 4 obszarów przechwytywania obrazu oraz sterowanie sekwencją. 
• Technologia Face Super Dynamic (Szeroki zakres dynamiki twarzy) zapewnia wyraźny obraz twarzy. 

• Kompensacja zniekształceń obiektywu z regulacją w 256 krokach. 

• Elektroniczne zwiększenie czułości: automatyczne (maks. 16/30 s) / wył. 

• Tryby pracy automatycznej przysłony: Scena na zewnątrz / scena wewnątrz (50 Hz) / scena wewnątrz (60 Hz) / 

stała migawka. Scena wewnątrz (50 Hz / 60 Hz): kompensowane automatycznie migotanie powodowane przez 

oświetlenie jarzeniowe. 

• Cyfrowy zoom 2x, 4x obsługiwany przez przeglądarkę. 
• Wizyjna detekcja ruchu (VMD) z 4 programowalnymi obszarami detekcji, 15 poziomami czułości i 10 wielkościami 

detekcji. 

• Strefa prywatności moŜe maskować maks. 8 obszarów w rodzaju okien domu czy wejść / wyjść. 
• Wyświetlanie nazwy kamery: maks. 20 znaków alfanumerycznych w przeglądarce. 
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• Źródła sygnałów alarmowych zawierające 3 wejście zaciskowe, wizyjną detekcję ruchu (VMD) oraz polecenia 

alarmowe Panasonic mogą uruchamiać działania w rodzaju zapisu w pamięci SDXC / SDHC / SD, przesyłania obrazów

na serwer FTP, powiadamiania e-mail, wskazania w przeglądarce, podania sygnału na wyjście alarmowe oraz wyjście z 

protokołem alarmowym Panasonic. 

• W pełni dupleksowe, dwukierunkowe przesyłanie dźwięku zapewnia interaktywną komunikację z lokalizacją kamery i

monitorowanym obszarem. 

• Po otrzymaniu sygnału alarmowego moŜna zmienić współczynnik kompresji JPEG, co umoŜliwi przesyłanie obrazów 

o wyŜszej jakości. 

• Sterowanie priorytetowym strumieniem: jeŜeli kilka rejestratorów lub klientów PC dostaje się jednocześnie do 

kamery, jeden ze strumieni moŜe posiadać priorytet, dzięki czemu dany rejestrator lub klient PC otrzymuje strumień o 

niepogorszonej częstotliwości odświeŜania. 

• Podwójne gniazda kart pamięci SDXC / SDHC / SD do zapisu sterowanego ręcznie (H.264 / JPEG), zapisu 

alarmowego (H.264 / JPEG) i zapisu awaryjnego na wypadek awarii sieci (H.264 / JPEG). UmoŜliwiają wykonywanie 

długotrwałego zapisu oraz automatycznej kopii zapasowej. 

• Nowo opracowana bańka kamery zapewnia wyraźniejszy obraz nawet, gdy obiektyw zostanie ustawiony powyŜej 

poziomu normalnej obserwacji. Dzięki temu zwiększeniu ulega uŜyteczny zakres pochylenia obiektywu. 

• MoŜliwość współpracy z nowym inteligentnym oprogramowaniem (opcjonalne oprogramowanie WV-SAE200 *stan 

na maj 2014) oprócz wbudowanej funkcji VMD (Wizyjna detekcja ruchu), funkcja alarmowa. 

• Funkcja kompensacji mgły w wyposaŜeniu standardowym. 

• Funkcja kompensacji chrominancji umoŜliwia uzyskanie lepszej reprodukcji kolorów nawet przy złym oświetleniu.

• Sterowanie maks. przepływnością w standardzie H.264 dla kaŜdego klienta i całkowitą przepływnością binarną 
zapewnia elastyczne zarządzanie ruchem w sieci. Tryb priorytetowy częstotliwości odświeŜania umoŜliwia sterowanie 

przepływnością i współczynnikiem kompresji w celu zapewnienia przesyłania obrazu z ustawioną częstotliwością 
odświeŜania. 

• Tryb internetowy: obrazy H.264 mogą być transmitowane przy pomocy protokołu HTTP. 

• Wielojęzyczne menu nastaw: jęz. angielski, włoski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, chiński, rosyjski i 

japoński. 

• Obsługa protokołów IPv4 / IPv6. 

• Obsługa protokołów SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136). 

• MoŜliwość przeglądania obrazów zatrzymanych (JPEG) na telefonach komórkowych przez internet. 

• Zgodność ze specyfikacją ONVIF. 

• Stopień ochrony IP66, wodoodporność i pyłoszczelność. Zgodność z normą IEC 60529 oraz przepisami Type 4X 

(UL50), NEMA 4X. 

• Urządzenie odwilŜające umoŜliwiające pracę kamery w zmiennych warunkach środowiskowych. 

• Wandaloodporny mechanizm zapewniający wysoką niezawodność. 

*1 Funkcja Super Dynamic jest automatycznie wyłączana w trybie 60 obrazów/s. 
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4. Zestawienie materiałów

5. Uwagi dotyczące instalacji

Wszystkie  prace  instalacyjne  muszą  być  wykonane  z  duŜą  estetyką  naleŜyta  starannością  w  sposób  jak  najmniej

widoczny  dla  osób  zwiedzających  oraz  będą  prowadzone  pod  nadzorem  konserwatora  zabytków.  Wprowadzenie

instalacji  do budynków i wyprowadzenie instalacji na poddasze oraz widoczne  elementy prowadzenie  instalacji do

urządzeń  i  czujników  naleŜy  zabudować  naleŜy  obudową  z  drewna  lub  listwami  maskującymi  drewnianymi

malowanymi w kolorze ścian. Wprowadzenia instalacji do budynków wykonać w miejscach jak najmniej widocznych

oraz  potwierdzić  z  uŜytkownikiem  i  rozpatrywać  łącznie  z  kanalizacją  Prace  wykonać  w  sposób  niezakłócający

moŜliwości monitorowania obecnych instalacji do czasu uruchomienia nowo projektowanych systemów.

Całość robót wykonać wg. projektów wykonawczych instalacji, zgodnie z obwiązującymi Normami i przepisami prawa

budowlanego BHP i p.poŜ. oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów i zasad

BHP oraz zaleceń słuŜb konserwatorskich inspektora nadzoru oraz uŜytkownika obiektu..

Podczas wykonywania robót uwzględnić:
• wymagania określone w normach, przepisach techniczno-prawnych prawa budowlanego z rozporządzeniami

wykonawczymi oraz warunkach wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych

• Wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodności, przepisach bezpieczeństwa i higieny

pracy

• Wymagania techniczne i zalecenia producentów urządzeń
• Przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

• Przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach elektrycznych

Wymagania i zalecenia inspektora nadzoru

Nazwa urządzenia /elementu Symbol Ilość Uwagi

Kamera megapikslowa 4

Obiektyw do kamery 2,8-12mm 4

Obudowa do kamer 4

Uchwyt obudowy kamery 4

Kamera megapikslowa kopuła 1

Zasilacz 230/24 2

Zasilacz 230/12 1

Zabezpieczenie NetProtect 12

Przełącznik sieciowy 1GB 1

Licencje ALNET 5
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Roboty powinny być  prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach ze szczególną
dbałością o jakość i estetykę  wykonania instalacji oraz ingerencję w istniejące elementy obiektów. Po wybudowaniu

urządzeń  i instalacji teren uporządkować  i przywrócić  do stanu pierwotnego. Do wykonywania instalacji mogą  być
uŜywane tylko materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie a wszystkie certyfikaty i deklaracje

zgodności lub inne świadectwa dopuszczenia do stosowania na wbudowane materiały przekazać Inwestorowi łącznie z

dokumentacją powykonawczą po zakończeniu robót. Po wykonaniu robót przeprowadzić wszystkie niezbędne badania,

pomiary oraz inwentaryzacje geodezyjną  a  protokoły badań,  pomiarów i sprawdzeń  przekazać  Inwestorowi  wraz z

dokumentacja powykonawczą.
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CZĘŚĆ B

6.   Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb instalacji systemów sygnalizacji 
poŜaru, włamania i napadu oraz rozbudowy CCTV.

Podstawa opracowania

• Umowa z Inwestorem

• Mapa do celów projektowych

Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb instalacji systemów sygnalizacji

poŜaru SSP oraz włamania i napadu na terenie i obiektach Skansenu w Klukach Projekt obejmuje budowę kanalizacji

teletechnicznej wraz ze studzienkami teletechnicznymi oraz punktami zakończeń kanalizacji w budynkach i obiektach.

Przepisy i opracowania normatywne

Całość  robót  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  przepisami  prawa

budowlanego, warunkami technicznym w tym:

• USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) wraz z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie ministra  Infrastruktury z dn. 12 kwietnia  2002r.  w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz z późniejszymi zmianami.

• ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA SPRAW  WEWNĘTRZNYCH I  ADMINISTRACJI  z  dnia  21  kwietnia

2006  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpoŜarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Na

podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej –wraz z późniejszymi

zmianami.

• ZN-96/TP  S.A.  -  004  ZbliŜenia  i  skrzyŜowania  z  innymi  urządzeniami  uzbrojenia  terenowego.  Ogólne

wymagania i badania.

• ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

• ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania.

• ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe /RHDPEp/ przepustowe.

• ZN-96/TP S.A. - 020 Złączki rur. Wymagania i badania.

• ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania.

• ZN-99/TP S.A. - 025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.

• ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o Ŝyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne.

• ZN-96/TP S.A. - 028 Tory abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.

• PN-IEC  60364-7-704:1999.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  (Wymagania  dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiórki).

• PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne (Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych)

• PN-EN  50274:2004  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Ochrona  przed  poraŜeniem  prądem

elektrycznym.Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych).

• PN-EN  60439-1:2003  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe(Część  1  Zestawy  badane  w  pełnym  i

niepełnym zakresie badań typu).

• PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 3 Wymagania dotyczące zestawów

• przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS).

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

• PN-92/E-05009/45  Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.  Ochrona  przed  spadkiem  napięcia.  Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych.

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Budowa  kablowej  kanalizacji  teletechnicznej  prowadzona  będzie  na  terenie  obiektu  Skansen  w  Klukach.  Dla

zabezpieczenia  projektowanych  kabli  teletechnicznych  systemów  w obszarze  obejmującym  poszczególne  budynki

projektuje  się  kanalizację.  Kanalizacja  teletechniczna  wybudowana  zostanie  z  giętkich  rur  o  konstrukcji

dwuwarstwowej z zewnętrzną warstwą karbowaną i wewnętrzną poślizgową ułatwiającą zaciąganie kabli wykonana z
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polietylenu wysokiej  gęstości  koloru niebieskiego o średnicy zewnętrznej  110.0 mm i grubości  ścianki  7.0 mm np.

DVR F110/7.0 z pilotem. Kanalizację  układać  na głębokości 0,7m ze spadkiem ok. 0,1-0,3% w kierunku następnej

studni,  a  przy wejściach  do budynków i  obiektów oraz  od złącz  kablowo-teletechnicznych  nie  mniejszej  niŜ  2%.

Przewiduje się łączenie rur DVR - dostarczanych w odcinkach fabrykacyjnych 50,0 m poprzez stosowanie złączek M

110T. Rura powyŜsza pozwala na wykonanie kanalizacji pierwotnej w miejscach o małych obciąŜeniach zewnętrznych;

chodniki,  trawniki;  zapewnia  jednocześnie  wykonawcy  moŜliwość  odejścia  od  ściśle  prostoliniowych  przebiegów

mniejszej  ilości  złączek.  Miejsca  skrzyŜowań  z  instalacjami  podziemnymi  zabezpieczone  zostaną  rurami

przepustowymi  RHDPEp 140/8.0 jako osłonowymi (uzbrojonymi w rury DVR 110). Miejsce przepustów uszczelnić
mufami termokurczliwymi.

Kanalizacja powinna być układana w wykopie na głębokości 80cm i na całej długości powinna być oznaczona folią
kablową  z  tworzywa  sztucznego  układanej  w  odległości  25cm  nad  kanalizacją.  Trasy  kanalizacji  i  studzienki

kanalizacyjne winny być wytyczone, a następnie zinwentaryzowane przez uprawnionego geodetę.
Kanalizację kablową naleŜy wprowadzić do studzienek kablowych oraz złącz kablowo-teletechnicznych zakończając ją
uszczelnieniem  SRA  do  rur.  Końce  rur  w  złączach  w  budynkach  oraz  studzienkach  kanalizacyjnych  uszczelnić
przepustami zapewniając wodoszczelność.
Wprowadzenie  rurarzu  do  budynków  mieszkalnych  ze  studzienek  wykonać  rurą  DVKT75  do  poziomu  posadzki

zakończając  uszczelnieniem  SRA75  pod  podłogami,  z  którego  wg.  projektu  instalacji  teletechnicznych  zostaną
wyprowadzony ruraŜ  dla  instalacji  SSP oraz instalacji  SSWiN.  Przejścia  przez  podłoŜa oraz połączenia  z  ruraŜem

instalacyjnym  naleŜy  uszczelnić.  Wprowadzenie  ruraŜu do zagród składających się  z  budynków gospodarczych  ze

studzienek  wykonać  rurą  DVKT75  od  poziomu  terenu  na  wysokość  ok.  1m  w  naroŜniku  budynku  zakończając
uszczelnieniem SRA75, z którego wg. Projektu instalacji teletechnicznych zostanie wyprowadzony ruraŜ dla instalacji

SSP oraz instalacji SSWiN. 

Miejsce wprowadzenia kanalizacji kablowej do budynku i wyprowadzenia instalacji w budynku naleŜy dla kaŜdego z

obiektów potwierdzić z uŜytkownikiem oraz wykonać w sposób jak najmniej inwazyjny oraz jak najmniej widoczny.

Po wyprowadzeniu ruraŜu i instalacji  w naroŜnikach pomieszczeń  budynków zostanie  on zabudowany zabudowa z

drewna malowanej w kolorze ścian.

Całość  prac  związanych  z  budową  kablowej  kanalizacji  teletechnicznej  zostanie  wykonana  wykopem otwartym  w

odcinkach pokazanych na planie oraz schemacie strukturalnym kanalizacji.

Teren budowy po zakończeniu prac zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu poprzedniego.

Rodzaj studni kablowych

Projektuje  się  studnie  kablowe  typu  SK1  wykonane  powinny  być  w  formie  prefabrykatów  do  składania,  o  tak

ukształtowanych  powierzchniach  stykowych,  aby  umoŜliwiały  prawidłowy  i  szczelny  montaŜ  elementów.  Na

powierzchni  prefabrykatów  nie  mogą  występować  pręty  uzbrojenia,  zewnętrzne  powierzchnie  powinny  być
równomiernie pokryte bitumiczną  masa izolacyjną,  rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny być  równo z

powierzchnią gardła, miejsca styku wypełnić naleŜy masą betonową. Wprowadzenie kanalizacji do studzienek naleŜy
uszczelnić.  W studniach  kablowych  naleŜy zapewnić  moŜliwość  odpływu  wody poprzez wykonanie  w dnie  studni

otworu drenaŜowego i posadowienie jej na podbudowie kruszywa łamanego i piasku.

Pokrywy  studzienek  powinny  być  wyposaŜone  w  wietrzniki  i  posiadać  zabezpieczenia  przed  dostępem  osób

nieuprawnionych:  zamek  zasuwowo-ryglowy  lub  dodatkową  pokrywą  typu  PIOCH ZPLRL2c z wkładką  ABLOY.

Rury  DVR i  SRS  kanalizacji  pierwotnej  wprowadzone  powinny  być  równo  z  powierzchnią  gardła,  miejsca  styku

uszczelnić i wypełnić naleŜy masą betonową.

Uwagi końcowe

Całość  robót  wykonać  wg.  projektów wykonawczych  instalacji,  zgodnie z obwiązującymi  Normami  i  przepisami

prawa  budowlanego  BHP  i  p.poŜ.  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Przy  wykonywaniu  prac

przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz zaleceń słuŜb konserwatorskich inspektora nadzoru oraz

uŜytkownika obiektu.
Podczas wykonywania robót uwzględnić:

• wymagania określone w normach, przepisach techniczno-prawnych prawa budowlanego z rozporządzeniami

wykonawczymi oraz warunkach wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych

• Wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodności, przepisach bezpieczeństwa i higieny

pracy

• Wymagania techniczne i zalecenia producentów urządzeń
• Przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

• Przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach elektrycznych

• Wymagania i zalecenia inspektora nadzoru
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Roboty powinny być  prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach ze szczególną
dbałością o jakość i estetykę  wykonania instalacji oraz ingerencję w istniejące elementy obiektów. Po wybudowaniu

urządzeń i instalacji teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Do  wykonywania  instalacji  mogą  być  uŜywane  tylko  materiały  i  urządzenia  dopuszczone  do  stosowania  w

budownictwie  a  wszystkie  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  lub inne  świadectwa  dopuszczenia  do stosowania  na

wbudowane materiały przekazać Inwestorowi łącznie z dokumentacją powykonawczą po zakończeniu robót.

Po wykonaniu robót przeprowadzić wszystkie niezbędne badania, pomiary oraz inwentaryzacje geodezyjną a protokoły

badań, pomiarów i sprawdzeń przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczą.

7. Spis rysunków 

• E-01 Schemat ideowy rozbudowy systemu CCTV

• E-02 Obiekt nr 4 – system CCTV

• E-03 Schemat kanalizacji teletechnicznej na potrzeby CCTV

• E-04 Plan sytuacyjny – kanalizacja teletechniczna na potrzeby CCTV
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ZAŁĄCZNIKI

oświadczenie o zgodności PB z przepisami

zaświadczenia o przynaleŜności do POIIB

uprawnienia projektowe
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Słupsk, dn. 26.09.2015

Oświadczenie

Zgodnie  z wymogiem art.20 ust.  4  ustawy z dnia  7 lipca  1994 roku Prawo Budowlane

(Dziennik  Ustaw z  2013 r.  nr  1409)  oświadczam,  Ŝe  projekt  budowlany branŜy elektrycznej  -

instalacja  systemu automatycznego  wykrywania  i  sygnalizacji  poŜaru  oraz  systemu sygnalizacji

włamania i napadu na  terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach został sporządzony

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis:
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