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Biłgoraj dn. 20-01-2022r.

OŚWIADCZENIE

Oświadcza się, że:

Projekt techniczny branży elektrycznej:

Branża: Elektryczna
Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Temat: Przebudowa i remont budynku internatu segment A  przy Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu.
Instalacje elektryczne, teletechniczne i instalacja odgromowa.

Lokalizacja: Różaniec Pierwszy
dz. nr 990/23
23-420 Tarnogród

Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. W. Witosa w Różańcu
23-420 Tarnogród

jest  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

                                                                                                  Projektant:

                           
                                                                                                                                                                                                 Podpis i pieczęć:

Sprawdzający:             

                           
                                                                                                                                                                                                 Podpis i pieczęć:
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Uprawnienia budowlane z wpisem do izby- projektant
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Uprawnienia budowlane z wpisem do izby- sprawdzający
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

 (INFORMACJA BIOZ)
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Branża: Elektryczna
Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Temat: Przebudowa i remont budynku internatu segment A  przy Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu.
Instalacje elektryczne, teletechniczne i instalacja odgromowa.

Lokalizacja: Różaniec Pierwszy
dz. nr 990/23
23-420 Tarnogród

Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. W. Witosa w Różańcu
23-420 Tarnogród

Projektant:
Tomasz Bździuch
ul. Wira Bartoszewskiego 16
23-400 Biłgoraj

                           
Podpis i pieczęć:
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Część opisowa wg § 2.1.  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

 1. Zakres robót:
 a)  według przedmiaru robót planowanej inwestycji.

 2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
 a)  według harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę.

 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
 a)  według planu zagospodarowania inwestycji.

 4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi:
 a)  brak.

 5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
 a)  prace na wysokości ponad 5m.
 b)  roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.

 6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych:
 a)  instruktaż bezpośredni.
 b)  zapoznanie pracowników z planem BIOZ.

 7. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub
w ich sąsiedztwie:
 a)  według aktualnych przepisów BHP.
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 1 Opis Techniczny.

 1.1 Zakres opracowania.

– Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne
– Instalacja odgromowa
– System CCTV IP
– Sieć komputerowa
– System sygnalizacji pożaru
– Dźwiękowy system ostrzegawczy
– Instalacja TV

 1.2 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Inwentaryzacji budowlanej
- Projektu architektoniczno-budowlanego
- Uzgodnień branżowych i terenowych
- Obowiązujących norm przepisów i zarządzeń
- Katalogów rozwiązań typowych
- Zlecenia inwestora

 1.3 Dane energetyczne.

- Napięcie zasilania 400/230V
- System ochrony od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S

 1.4 Doprowadzenie i pomiar energii energii.

Budynek zasilony będzie z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn. 

 1.5 Tablice rozdzielcze i WLZ.

Zasilanie rozdzielnic pokazano na planach instalacji.
Rozdzielnice usytuowane są zgodnie z planami instalacji.
WLZ do rozdzielnic wykonać zgodnie ze planami instalacji elektrycznej.
Do  zabezpieczenia  obwodów  stosować  wyłączniki  samoczynne  o  wielkościach  podanych  na
schemacie ideowym.
Obwody rozdzielni należy oznakować wg obowiązujących przepisów, techniką trwałą i czytelną. 

 1.6 Instalacje elektryczne.

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych w budynku należy wykonać zgodnie ze planami
instalacji i schematami ideowymi. Instalację rozprowadzić w tynku  przewodami w izolacji podwójnej
prowadząc pionowe zejścia do gniazd i łączników.
Wszystkie  gniazda  wtykowe  tzw.  ogólne  są  podwójne  ze  stykiem  ochronnym.  Do  wszystkich
wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny.
Łączniki instalować na wysokości 0,85m nad podłogą. Gniazda montować na wysokości 0,35m nad
podłogą  (o  ile  technologia  nie  wymaga  inaczej);  w  sanitariatach  1,4m.  W  pomieszczeniach
przejściowo wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny.
Typy opraw zgodne z planami instalacji oświetleniowej. 
Wykonać zasilanie urządzeń wentylacji.
MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY - PEL
Na moduł przyłączeniowy składają się gniazda umieszczone nad podłogą umożliwiające dostęp do
sieci informatycznej.
Punkt przyłączeniowy PEL składa się z:
- gniazd RJ45 kat. 6A – sieć komputerowa.
Pozostałe szczegóły na planach instalacji.
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 1.7 Instalacja oświetleniowa.

Dobór opraw wykonano w oparciu o program DIALUX. 
Założenia dla oświetlenia LED:
oświetlenie w pomieszczeniach Ra>80 4000K

Plan konserwacji:
Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji oświetleniowej, tylko w ten

sposób  można  utrzymać  w  odpowiednich  granicach,  zmniejszenie  dostępnego  strumienia  światła
wywołane  starzeniem.  Określone  wartości  minimalne  natężenia  oświetlenia  są  wartościami
konserwacyjnymi,  to znaczy, że bazują na wartościach dla elementów nowych (dla momentu przy
instalowaniu)  przy  określonej  konserwacji.  To  samo  odnosi  się  także  do  wartości  obliczonych
w programie Dialux, mogą więc one zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy leżący u ich podstaw plan
konserwacji będzie konsekwentnie zachowany.
Ogólne informacje o oświetleniu
Warunki charakterystyczne otoczenie: oświetlenie wewnętrzne
Okres konserwacji : Co 1 rok
Wpływ powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: mały
Rodzaj oświetlenia: Bezpośrednio
Okres konserwacji opraw: Co 1 rok
Typ lampy: LED
Współczynnik  konserwacji   (zmniejszenie  właściwości  refleksyjnych  wskutek  zanieczyszczenia
powierzchni): 0.96
Współczynnik  konserwacji  opraw  (zmniejszenie  strumienia  świetlnego  wskutek  zanieczyszczenia
oprawy): 0.88
Współczynnik spadku strumienia świetlnego z powodu starzenia: 0.93
Współczynnik żywotności lampy: 1.00
Współczynnik konserwacji: 0.72

Przy konserwacji opraw i lamp, należy przestrzegać odpowiednich wskazówek  producentów.
Oprawy należy czyścić raz do roku.

 1.8 Ochrona od porażeń.

Zgodnie z normą: PN-HD 60364-4-41 zastosowano ochronę od porażeń.
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – izolacja.
Jako  ochronę  przed  dotykiem  pośrednim  przyjęto  samoczynne  wyłączenie  zasilania  –

wyłączniki  nadprądowe  oraz  wyłączniki  różnicowoprądowe  Ochronie  od  porażeń  podlegają  bolce
ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni i zasilanych urządzeń, metalowe osłony
opraw oświetleniowych. Połączenia przewodów ochronnych z urządzeniami powinny być wykonane
szczególnie  starannie.  W  przewodzie  ochronnym  nie  wolno  instalować  wyłączników  ani
bezpieczników.  Bezwzględnie  należy  przestrzegać  zasady  stosowania  przewodu  o  barwach  żółto-
zielonych  jako  przewód  ochronny.  Zacisk  PE  należy  uziemić.  Rezystancja  uziemienia  nie  może
przekraczać  wartości  10  omów.  Bednarkę  uziemiającą  FeZn  25x4mm  należy  zabezpieczyć  przed
korozja do głębokości  30 cm pod,  i  wysokości  30 cm nad powierzchnia  gruntu.  Bednarkę  należy
pomalować  na  barwy  żółto-zielone  tak,  aby  na  każde  1,5  cm  wykroju  bednarki  przypadało
przynajmniej 30% jednej z barw. 

 1.9 Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN-EN 62305 budynek zaliczono do IV klasy ochrony odgromowej.
Zwody poziome niskie-  blacha pokrywająca dach+ drut STZn fi 8mm, zwody odprowadzające- drut
STZn fi 8mm. 
Uziom taśmowy- bednarka ST 25x4.
Rezystancja uziemienia nie większa niż 10Ω.
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Zwody  odprowadzające  prowadzić  w rurach  osłonowych odgromowych pod  elewacją.  W miejscu
połączenia  zwodów  odprowadzających  z  uziemieniem  zastosować  zaciski  krzyżowe  w  puszkach
osłonowych.
Elementy wykorzystane do budowy zewnętrznego LPS powinny spełniać wymagania normy PN-EN
50164.
Pozostałe szczegóły na rysunku.

Podstawy normatywne
Norma PN EN 62305 składa się z następujących części:
- PN EN 62305-1:2008 - „Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne“
- PN EN 62305-2:2008 - „Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem“
- PN EN 62305-3:2009 - „Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia“
- PN EN 62305-4:2009 - „Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach“

Ryzyko i źródło uszkodzeń
Aby uniknąć strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje się zastosowanie specyficznych 
środków ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest 
analiza ryzyka i środki ochrony odpowiednie do występującego zagrożenia w obiekcie. Celem analizy 
ryzyka jest, aby obliczone istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (tolerowanej) RT 
przez dobór odpowiednich środków ochrony.
Bieżąca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu Ośrodek Nowa sarzyna - objekt Obiekt 
wskazuje na konieczność zastosowania środków ochrony. Wartość ryzyka dla obiektu została 
określona i, jeśli to konieczne, muszą by dobrane środki ochrony do redukcji ryzyka. Wynikiem 
analizy ryzyka jest nie tylko wybór klasy ochrony odgromowej (LPL I, II, III lub IV) lecz szereg 
środków ochrony włącznie ze środkami do redukcji pola magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.
W rezultacie należy dobrać uzasadnione ekonomicznie środki ochrony, odpowiednie do właściwości 
istniejącego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

Informacje o projekcie
Wybór ryzyka do uwzględnienia
Ze względu na rodzaj i wykorzystanie obiektu Obiekt, zostały wybrane i uwzględnione następujące 
ryzyka:
Ryzyko R1: Ryzyko utraty życia ludzkiego; RT: 1,00E-05

Ryzyko R2: Ryzyko utraty usługi publicznej; RT: 1,00E-03

Akteptowane wartości poszczególnych części ryzyka RT zostały określone. Wartości akceptowane 

ryzyka dla  R1, R2, R3 oraz R4 zostały podane w normie.
Celem analizy ryzyka jest, aby istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (ponoszonej) 
RT przez dobór odpowiednich środków ochrony uzasadnionych ekonomicznie, które to ryzyko 
ograniczą do akceptowanego poziomu.
Celem analizy ryzyka jest, aby istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (ponoszonej) 
RT przez dobór odpowiednich środków ochrony uzasadnionych ekonomicznie, które to ryzyko 

ograniczą do akceptowanego poziomu.

Parametry geograficzne i budynku
Podstawą analizy ryzyka zgodnie z normą PN EN 62305-2:2008 jest gęstość piorunowych wyładowań 
doziemnych Ng. Określa ona liczbę bezpośrednich wyładowań piorunowych doziemnych na km² na 
rok [1/rok/km²]. Wartość 0,25 wyładowań piorunowych na km² na rok została określona dla położenia 
obiektu Obiekt przy wykorzystaniu mapy gęstości piorunowych wyładowań doziemnych. W rezultacie
ze względu na położenie obiektu liczba dni burzowych wynosi 2,50 rocznie.

11



Wymiary budynku decydują o zagrożeniu bezpośrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania 
bezpośrednich / pośrednich uderzeń pioruna są określane w oparciu o te wymiary.
Uwzględniając wymiary obiektu, obliczono następujące powierzchnie zbierania:

Powierzchnia zbierania wyładowań bezpośrednich: 5 453,00 m²

Powierzchnia zbierania wyładowań pośrednich:
(obok obiektu)

235 632,00 m²

Środowisko otaczające obiekt jest istotnym czynnikiem określającym liczbę możliwych bezpośrednich
/ pośrednich uderzeń pioruna. Dla obiektu Obiekt jest ono zdefiniowane następująco:
Względne położenie Cdb: 0,25
Jeśli gęstość piorunowych wyładowań doziemnych odnosi się do wielkości i środowiska obiektu, 
należy oczekiwać częstości:

� bezpośrednich uderzeń pioruna w obiekt: ND = 0,0003 uderzeń / rok,
� pośrednich uderzeń w obiekt: NM = 0,0586 uderzeń / rok.

Podział obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowej
Obiekt budowlany Obiekt nie został podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.

Linie zasilające
Wszystkie linie wchodzące i wychodzące z budynku są uwzględniane w analizie ryzyka. Przewodzące 
rury nie są uwzględniane jeśli są podłączane do głównej szyny uziemiającej. Jeśli nie są uziemione to 
należy je uwzględnić w analizie ryzyka (wymagania wyrównania potencjałów!).
W analizie ryzyka dla budynku Obiekt uwzględniono następujące linie:
  - Przewód 1
Dla każdej linii określono parametry, jak np.:

� Rodzaj linii (napowietrzna/podziemna)
� Długość linii (na zewnątrz budynku)
� Otoczenie
� Przyłączony obiekt do linii
� Typ wewnętrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)
� Najmniejsze napięcie wytrzymywane wyposażenia (wytrzymałość urządzeń 
odbiorczych).

W oparciu o  to, ryzyko dla obiektu i jego zawartości z powodu trafienia pioruna w linię lub obok linii,
zostało określone i uwzględnione w analizie ryzyka.

Ryzyko pożaru
Ryzyko pożaru w obiekcie stanowi ważnym czynnikiem determinującym wybór koniecznych środków
ochrony. Ryzyko pożaru dla danego obiektu Obiekt określono następująco:

- Zwykłe

Środki podjęte w celu minimallizacji skutków pożaru
Zostały zaznaczone następujące środki ochrony służące do ograniczenia ryzyka pożaru:

- Hydranty i gaśnice przeciwpożarowe, system sygnalizacji pożaru.

Specjalne zagrożenia w budynku dla zdrowia i życia ludzkiego
Ze względu na liczbę osób, ryzyko paniki dla obiektu Obiekt ustalono na następującym poziomie:

- Niski poziom paniki (nie więcej niż 100 osób)

Analiza ryzyka
Jak opisano w  4.1, zostały przyjęte następujące ryzyka 5. Niebieski pasek przedstawia wartość 
tolerowaną (akceptowaną) ryzyka określoną w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia wartość 
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bieżącą obliczanego ryzyka.

Ryzyko R1, Utrata życia ludzkiego
Dla osób na zewnątrz i wewnątrz budynku Obiekt ustalono następujące ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05

Obliczone Ryzyko R1 (z ochroną): 1,99E-06

Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 6,34E-05

Aby zredukować istniejące ryzyko, stosuje się środki ochrony opisane w 5.

Ryzyko R2, Utrata usługi publicznej

Ryzyko R2, utrata usługi publicznej, dla obiektu Obiekt ustalono następujące ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-03

Obliczone Ryzyko R2 (z ochroną): 1,91E-05

Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 6,13E-04

Aby zredukować istniejące ryzyko, stosuje się środki ochrony opisane w 5.

5. Wybór środków ochrony

Ten dobór środków ochrony jest częścią zarządzania ryzykiem dla obiektu Obiekt i jest właściwy tylko
w odniesieniu do tego obiektu.

Środki ochrony Z ochroną / stan docelowy:

Powierzchnia Środki ochrony Współczynnik

pB:
Urządzenie piorunochronne (LPS)
Ochrona przez LPS kl. IV

1,00

pEB:
Ekwipotencjalizacja
Brak ekwipotencjalizacji

1,00

rp: Ochrona przeciwpożarowa 1,00

Przewód 1:

pSPD:
Skoordynowana ochrona SPD
Skoordynowana ochrona SPD

1,00

 1.10 Ochrona przepięciowa.

Zgodnie z wymaganiami norm:
PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
i łączeniowymi.”
PN-IEC 61024-1-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów
ochrony dla urządzeń piorunochronnych”.  
zastosowano ograniczniki przepięć:
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 Typ I- w W.p.poż
 Typ II - w rozdzielnicach
 Typ III- realizowana jest bezpośrednio przy odbiornikach (np. komputery).

 2 Instalacje teletechniczne.

 2.1 Sieć komputerowa.

Należy wykonać sieć komputerową. Trasy okablowania strukturalnego zgodnie z rysunkami.
Sieć komputerowa i telefoniczna rozprowadzona będzie w topologii gwiazdy z szafy krosowniczej do
punktów  przyłączeniowych.  Przewody  typu  S/FTP  kategorii  7  zakończone  modułami  RJ45  ze
złączami szczelinowymi terminowanymi beznarzędziowo.
Dojścia do gniazd w pomieszczeniach rozprowadzić w rurach typu peszel pod obiciem ścian lub pod
tynkiem.
Pozostałe szczegóły na planach instalacji.

Zalecenia techniczne dotyczące montażu okablowania poziomego:
– niedopuszczalne jest „sztukownie” przewodu
– podczas montażu okablowania poziomego i gniazd należy spełnić następujące warunki:

kable nie mogą być zgniecione skutkiem nadmiernie zaciśniętej krawatki
w  przypadku  gdy  trasy  kabli  logicznych  i  zasilających  przecinają  się  krzyżowanie  powinno
występować pod katem prostym
przy przebiciach przez ściany należy wykonywać przepusty (rurka, peszel)
kabel powinien być mocowany krawatką w gnieździe
należy zostawić w gnieździe zapas kabla umożliwiający jego ponowne zarobienie
przy rozszywaniu w gnieździe powłoka kabla może być zdjęta na długości nie
większej niż 25 mm
max. rozplot par kabla 13 mm
Po wykonaniu  okablowania  należy  każdy  kanał  transmisyjny  przetestować  za  pomocą  testera  np.
SLT3,  w  celu  sprawdzenia  zgodności  połączeń  z  sekwencją  568B  ,  wykrycia  zwarć  otwartych
obwodów i odwróconych par.
Przy budowie sieci należy uwzględnić normy dotyczące Systemów Okablowania Strukturalnego.
TIA/EIA 568- Okablowanie telekomunikacyjne budynków komercyjnych
TIA/EIA 569- Kanały telekomunikacyjne w budynkach komercyjnych
TIA/EIA 606- Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej budynków komercyjnych
TIA/EIA 607- Uziemienie w budynkach komercyjnych
Założenia  normy  TIA/EIA  568A  i  ISO  11891  zaleca  w  Systemach  Okablowania  Strukturalnego
projektowanie i instalowanie punktu przyłączeniowego składającego się co najmniej z dwóch gniazd
RJ45.
Norma TIA/EIA 568A dopuszcza możliwość wykonywania instalacji okablowania strukturalnego dla
której :
kable zasilające poprowadzono we wspólnym kanale kablowym z kablami logicznymi
kable zasilające oraz logiczne w tym samym kanale zostały rozdzielone przegrodą
przewidywane maksymalne natężenie prądu w obwodzie zasilającym zostały ograniczone do 20A dla
napięcia 230V 50Hz
Powyższe trzy warunki muszą zostać spełnione łącznie.

 2.2 System CCTV IP.

Oprzewodowanie  do  systemu  telewizji  CCTV wykonać  przewodem UTP  kat.  6  w rurkach
instalacyjnych karbowanych. Do zasilania kamer zastosować router PoE.
Zastosować kamery zewnętrzne kolorowe IP wyposażone w obiektywy z automatycznie sterowaną
przysłoną utrzymującą stałą ilość światła. Kamery umieszczone w obudowach wandaloodpornych.
Do rejestracji obrazu zastosować rejestrator IP z możliwością podglądu, zapisu i podłączeniem do sieci
LAN. Zasilacz buforowy oraz UPS. Zapis obrazu za pomocą rejestratora na dysku HDD. W razie
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potrzeby archiwizacji konkretnych zdarzeń rejestrator umożliwia zapis obrazu.  Szczegóły na planach
instalacji.

Wymagania dla komponentów:

Kamera zewnętrzna kopułowa:
System skanowania Progressive Scan 
Przetwornik 1/3” 4Megapixel PS CMOS 
Ilość pikseli 2048(H)×1536(V) 

Czułość 
0. 1Lux/F1.4(kolor) 
0Lux/F1.4(IR wł.) 

Stosunek S/N > 50dB (AGC wył.) 
Balans bieli (ATW) automatyczny/ręczny 
Funkcje podstawowe Obiektyw 2,7~12mm F1.4 auto DC 76.5°-28° 
Kompensacja tła BLC/ HLC/ DWDR 
Funkcja poszerzonej 
dynamiki 

Wył.-wł (DWDR) 

Migawka Auto, Ręczna (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem 
Kontrola wzmocnienia 
(AGC) 

Auto/ręczna 

Redukcja szumów (DNR) 3D Wył. – wł - regulacja 
Funkcje dodatkowe Detekcja ruchuwł./wył. (obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg) 
Strefy zastrzeżone wł./wył. 4 obszary 
Odbicie lustrzane wł./wył. 
Wyostrzanie Auto/ręczne – płynna regulacja 
Promiennik Podczerwieni Zasięg do 60m 
Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr IR (ICR) 
Funkcje video Kompresja H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG 

Rozdzielczość 3M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / 
VGA(640x480) / CIF(352×288) 

Prędkość transmisji 
strumienia głównego 

3M(1~25kl/s) / 1080P(1~25kl/s) / 720P(1~25kl/s) 

Prędkość transmisji 
strumienia drugiego 

D1(1~25kl/s) / VGA(1~25kl/s) / CIF(1~25kl/s) 

Przepływność H.264: 40K ~ 8192Kbps, 

Funkcje sieci 
Podłączenie 
sieci 

RJ-45 (10/100Base-T) 

Protokoły 
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, 
RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, 
Bonjour 

Zgodność ONVIF, CGI 
Użytkownicy mobilni Android, IOS 
Użytkownicy Maksymalnie 20 zalogowanych 
Zasilanie: 12VDC / POE (802.3af) 
Temperatura pracy -30°C ~ +60°C IK10, IP66 

Uchwyt ścienny wandaloodporny:
Uchwyt aluminiowy do kamer kopułowych w obudowie wandaloodpornej, maksymalny udźwig 3kg.

 2.3 System oddymiana klatki schodowej.

Instalacja  oddymiania  obejmuje  pionowy  ciąg  komunikacyjny  tj:  klatkę  schodową,
zabezpieczające prawidłową ewakuację.
Projektowana instalacja oddymiania pojedynczej klatki schodowej oparta jest na centralce oddymiania.
System obsługujący  oddymianie  pojedynczej  klatki  schodowej  składa  się  z  centralki  oddymiania,
napędów-siłowników  służących  do  otwierania  okien  oddymiania   oraz  przycisków  oddymiania  i
przewietrzania.  Centralka  sterowania  może  być  uruchamiana  ręcznie  z  przycisków  „ALARM
ODDYMIANIE” ROP zainstalowanych na każdej kondygnacji klatki lub wysterowana automatycznie

15



sygnałem alarmowym z czujnika dymu. W celu sprawdzania funkcjonowania instalacji i okresowego
(zgodnie  z  zaleceniami  producenta)  uruchamiania  napędów  przy  centralce  oddymiającej  należy
zainstalować przycisk LT (przewietrzanie-zamykanie).
Centrala oddymiania będzie sterowana sygnałami z centrali sygnalizacji pożaru.

Projektowaną  centralę  oddymiania  należy  zasilić  kablem  niepalnym  typu  HDGs  3x1,5  z
rozdzielnicy.

Okablowanie instalacji oddymiania:
- Zasilanie siłowników wykonać kablem HDGs 3x1,5 p/t
- Podłączenie przycisku przewietrzającego LT do centrali wykonać przewodem YDY 4x1,5 p/t.
- Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach PCV (przepustach);
Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących i monitorujących z
przewodami elektrycznymi o napięciu >60V w tym samym przepuście, korycie kablowym lub rurce.
Centralę oddymiania należy zamontować na takiej wysokości, aby pole odczytu było na wysokości
max 1,6 -1,8 m od podłogi. Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na wysokości 1,4-1,5 m.
Nie należy wykonywać żadnych pośrednich połączeń kabli.

Uruchamianie systemu oddymiania zrealizowane zostanie poprzez :
·  otwarcie  okien oddymiania  klatki  schodowej  automatycznie  wyzwalane  przez  czujnik dymu lub
w sposób ręczny po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku ROP,
·  zapewnienie  dolotu  powietrza  kompensacyjnego  do  klatek  schodowych  poprzez  automatyczne
otwarcie drzwi napowietrzających oraz okna napowietrzającego.
Centrala oddymiania, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania
i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną 24VDC do:
-okien oddymiających (wyciągów dymu),
- napędów drzwi i okien napowietrzających,
Podstawowe parametry centrali oddymiania 24V DC:
· Napięcie znamionowe : 230VAC, 50Hz
· Wyjścia napięciowe : 24VDC
· Emisja zakłóceń : EN 50081-2, EN 55022
· Odporność na zakłócenia : EN 50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204
· Kategoria ochrony : II / I
· Temperatura pracy : -10 do +55 st. C
· Stopień ochrony : IP42 /IP54
· Czas podtrzymania zasilania awaryjnego: 72 godziny

 2.4 System sygnalizacji pożaru.

Projektuje  się  system  sygnalizacji  pożaru  oparty  na  centrali  cyfrowej  adresowalnej.
Przewidziano  ochronę  wszystkich  pomieszczeń  oprócz  toalet.  Centrale  i  zasilanie  rezerwowe
przewidziano  przy  głównym  wejściu.  Zasilanie  rezerwowe  2  akumulatory  17Ah  umieszczone
w centrali.  Pojemność  zastosowanych  akumulatorów  zapewni,  zgodnie  z  wymogami  Normy
Europejskiej, 72 godziny pracy awaryjnej systemu bez zasilania sieciowego.
Centralę  sygnalizacji  pożaru umieścić we wnęce z drzwiami przezroczystymi z zamkiem (ochrona
centrali przed osobami nieupoważnianymi).
Centrala  jest  przystosowana  do  powiadamiania  o  alarmie  i  awariach  do  jednostek  PSP  po
zamontowaniu nadajników i udostępnieniu łącz komunikacyjnych.
Okablowanie wykonać przewodami niepalnymi odpornymi na oddziaływanie ognia i wpływu akcji
gaśniczej przez co najmniej 30 min.
Ze  względu  na  zakłócenia  elektromagnetyczne  w/w  przewody  należy  prowadzić  w  odległości
poziomej  min  30  cm od  innych  przewodów  silnoprądowych.  Dobrano  przewody  w ekranie  typu
HTKSHekw 1x2x0,8mm.

Dla realizacji przyjętego zakresu ochrony zastosowano jedną centralę. Do pętli można dołączać
do  64  urządzeń  adresowalnych.  Przy  podłączeniu  systemu  do  stacji  monitorującej  Komendy
Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  należy  zwrócić  się  jednostki  KPPSP  celem  uzyskania
informacji  o  sposobie  i  zasadach  podłączenia.  Centrala  systemu  zawiera  interfejs  do  podłączenia
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urządzeń  do  transmisji  alarmów  do  KPPSP  lub  innego  centrum  monitoringu.  W  przypadku
monitorowania systemu, alarm II stopnia oraz awaria muszą być przekazywane poprzez Alarmowe
Centrum Odbiorcze  do  Komendy Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej.  Centrala  powinna być
wyposażona w pakiet przekaźników przeznaczonych do konwencjonalnego podłączenia zewnętrznego
dodatkowego  modułu  monitoringu  (UTASU  -  urządzenia  transmisji  alarmu  i  sygnałów
uszkodzeniowych).  UTASU może zostać zamontowana niezależnie od wykonywania projektowanej
instalacji ISP -w takim przypadku należy zapewnić aby funkcjonowanie UTASU rozpoczęło się wraz
z funkcjonowaniem ISP. Wszystkie elementy adresowalne systemu są zasilane bezpośrednio z centrali
systemu. W przypadku awarii zasilania podstawowego 230VAC, system przełącza się automatycznie
na  zintegrowane  w  systemie  zasilanie  rezerwowe.  Zasilanie  rezerwowe  systemu  w  postaci
dołączonych akumulatorów powinno zapewnić poprawną pracę systemu przez 72 godziny w stanie
normalnym (dozorowanie),  a następnie przez 30 minut w stanie alarmowania.  Akumulatory należy
dobrać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych urządzeń. W skład systemu ISP wchodzą: 1.
centrala  sygnalizacji  pożarowej  (CSP)  z  modułami  pętli  dozorowych  oraz  niezbędnymi  pakietami
funkcyjnymi,  2.  odpowiednio dobrane akumulatory,  3.  wbudowana w CSP drukarka  termiczna,  4.
optyczne rozproszeniowe czujki dymu ze zintegrowanym obustronnym izolatorem zwarć, 5. gniazda
montażowe do czujek, 6. ręczne ostrzegacze pożarowe adresowalne ze zintegrowanym obustronnym
izolatorem zwarć, 7. liniowe moduły wejściowe (minimum 2 wejścia nadzorowane) ze zintegrowanym
obustronnym  izolatorem  zwarć  w  obudowie,  8.  liniowe  sterowniki  sygnalizatorów  (l  wyjście  do
wysterowania  sygnalizatorów)  ze  zintegrowanym  obustronnym  izolatorem  zwarć  w  obudowie,  9.
sygnalizator  optyczno-akustyczny  do  zastosowań  zewnętrznych,  10.  sygnalizator  akustyczny  do
zastosowań wewnętrznych, 11. elementy kontrolno sterujące.
Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej.

Centralę sygnalizacji pożarowej (CSP) zamontować przy głównym wejściu do obiektu –parter
budynku, gdzie zapewniony jest łatwy dostęp przez osoby upoważnione, oraz odpowiednie warunki
klimatyczne. Zaprojektowano zamontowanie w tym pomieszczeniu ręcznego ostrzegacza pożarowego.
Centralę  należy  wyposażyć  w  drukarkę  wewnętrzną.  Nie  dopuszcza  się  zastosowania  drukarki
zewnętrznej.  Wskaźniki  optyczne  centrali  powinny się  znaleźć  w miejscu  zapewniającym łatwość
odczytu. Po wykonaniu instalacji, w pobliżu centrali CSP należy umieścić następujące dokumenty: 1.
Plan  sytuacyjny  nadzorowanego  obiektu  2.  Opis  funkcjonowania  i  obsługi  urządzeń  sygnalizacji
pożaru 3. Wskazówki jak należy postępować w przypadku alarmów 4. Książka kontroli systemu.
Organizacja alarmowania.

Organizacja alarmowania w systemie SSP daje personelowi możliwość weryfikacji  w ściśle
określonym czasie czy zdarzenie : - stanowi poważne zagrożenie, wymagające interwencji straży, -
może być zlikwidowane za pomocą podręcznych środków gaśniczych, - jest wynikiem fałszywego
zadziałania czujki. Projektuje się 2 stopnie alarmowania : 1 stopień : zadziałanie automatycznej czujki
wywołuje alarm w centrali i powoduje uruchomienie zegara T1, dając czas obsłudze (max. 240 sek.)
na  sprawdzenie  stanu  pomieszczenia,  w  którym  zadziałała  czujka.  Osoba  ma  czas  na  powrót  i
skasowanie w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe potwierdzenie alarmu naciskając
ROP znajdujący się najbliżej pomieszczenia, w którym rozwija się pożar. Po przekroczeniu zadanego
czasu oczekiwania systemu na potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm
i uruchamia sygnalizatory optyczno-akustyczne. 2 stopień : nie potwierdzenie przez obsługę alarmu,
nie skasowanie czujki w alarmie l stopnia, lub zadziałanie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje
wywołanie alarmu II stopnia przez centralę. W/w stopień stosowany jest również przy braku ciągłego
dozorowania centralki przez obsługę.
Przewidywany scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru:
- wykrycie źródła ognia - zaalarmowanie straży pożarnej w przypadku, gdy służby ochrony budynku
stwierdzą,  że  zagrożenie  nie  może  zostać  opanowane  własnymi  siłami  -  bezpieczna  ewakuacja
użytkowników strefy objętej pożarem do przestrzeni zabezpieczonej  przed skutkami pożaru w taki
sposób, aby ewakuowani  nie byli  narażeni na działanie dymu i gorących gazów, a także aby dym
i gorące gazy nie przedostawały się poza strefę objętą pożarem - rozpoczęcie akcji gaśniczej  przez
służby  ratownicze  -  bezpieczna  ewakuacja  ludzi  z  pozostałych  stref  nie  objętych  pożarem  -
zabezpieczenie mienia i samego budynku. Sygnał o wykryciu zagrożenia pożarowego przez czujkę
(alarm l stopnia) lub sygnał pochodzący z ręcznego ostrzegacza pożarowego, który dociera do centrali
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sygnalizacji  pożaru  CSP.  Zweryfikowany sygnał  o  wykryciu zagrożenia  pożarowego  przez  czujkę
(alarm II stopnia) lub sygnał pochodzący z ręcznego ostrzegacza pożarowego, który dociera do centrali
sygnalizacji  pożaru  CSP,  spowoduje:  a.  automatyczne  uruchomienie  sygnalizatorów  akustyczno-
optycznych, b. automatycznie przekazanie sygnału do stacji monitoringu.
Testy prawidłowego działania:
Po  wykonaniu  instalacji,  system należy  poddać  testom prawidłowego  działania.  W czasie  testów
systemu należy przeprowadzić: - ocenę działania wszystkich czujek automatycznych, ocenę działania
wszystkich  ręcznych  ostrzegaczy  pożarowych,  ocenę  działania  wszystkich  liniowych  modułów
kontrolno-sterujących, ocenę działania wszystkich sygnalizatorów, próby załączenia i próby układów
sterujących  i  wykonawczych  systemu,  ocenę  działania  zasilaczy  i  akumulatorów,  ocenę  działania
wskaźników zadziałania,  oceną  zgodności  działania  systemu z zaprojektowanym,  ocenę zgodności
współpracy  z  urządzeniami  zewnętrznymi,  pomiary  parametrów  określonych  przez  producenta  /
dostawcę  systemu.  Protokół  z  pomiarów  i  testów systemu  należy  przekazać  Inwestorowi  wraz  z
dokumentacją powykonawczą.

 2.5 Dźwiękowy system ostrzegawczy.

W  budynku  zgodnie  z   ekspertyzą  techniczną  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej  wykonać
dźwiękowy system ostrzegawczy.
System  zaprojektowany  w  oparciu  o  kompaktową  zintegrowaną  centralę  DSO/PA  i  głośniki  6W
naścienne.
Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego wyposażona w dwa niezależne wzmacniacze klasy D
o  mocy  160W,  które  dystrybuują  sygnały  100V  do  4  linii  głośnikowych.  System  jednocześnie
zapewnia funkcjonalność wzmacniacza rezerwowego dla komunikatu ewakuacyjnego.
System wyposażony w zintegrowaną ładowarkę akumulatorów oraz układ zasilania spełniający normy 
PN-EN 54-4.
System   w  technologii  Plug  &  Play  –  system  jest  gotowy  do  pracy  po  zawieszeniu  na  ścianie,
podłączeniu przewodów i zainstalowaniu akumulatorów w obudowie.
Centrala ma:
•  Automatycznie  rozgłaszać  nagrane  komunikaty  ewakuacyjne  na  sygnał  z  centrali  systemu
sygnalizacji pożaru.
•  Ręcznie  rozgłaszać  komunikaty  ewakuacyjne  (nagrane  lub  słowne)  za  pomocą  zintegrowanego
mikrofonu strażaka.

Centrale DSO zamontować w pomieszczeniu gospodarczym i połączyć z centralą sygnalizacji pożaru.
Mikrofon strażaka wyprowadzić na korytarz i umieścić w obudowie n/t z szybką do zbicia.

Przyjęto następujące założenia wyjściowe:
• zakres ochrony – przyjęto, że obszar rozgłaszania obejmował będzie wszystkie drogi ewakuacyjne,
• konfiguracja linii głośnikowych – przyjęto typ A czyli jedna konwencjonalna,  promieniowa linia
głośnikowa. Przerwa lub zwarcie w jakiejkolwiek linii są wykrywane jako uszkodzenie.
•  konfiguracja  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego  –  przyjęto  system  scentralizowany  z
promieniowymi liniami głośnikowymi.
Wszystkie  elementy  centrali  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego  będą  zainstalowane  w  jednej
obudowie.
System ten jest  w pełni  autonomiczny,  rozpoczęcie nadawania  sygnałów głosowych następuje bez
interwencji  obsługi  i  służb  technicznych.  Rozpoczęcie  nadawania  komunikatów  poprzez  system
rozgłaszania alarmowego następuje:
-  Automatycznie  –  po  wykryciu  pożaru  przez  system  sygnalizacji  pożaru  i  wywołanie  alarmu
pożarowego II stopnia – rozpoczęcie nadawania ewakuacyjnych komunikatów głosowych z pamięci
systemu
- Ręcznie – przez prowadzącego ewakuację poprzez pulpit mikrofonowo-sterujący zlokalizowany na
korytarzu  w  obudowie  n/t.  Ręcznie  można  wyzwolić  komunikat  z  pamięci  systemu lub  nadawać
komunikaty korzystając z mikrofonu. 
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3 Zagadnienia przeciwpożarowe.

Dla zabezpieczenia budynku na wypadek pożaru w przypadku instalacji elektrycznych zastosowano
następujące rozwiązania:
– przy  głównym złączu  -  wyłącznik  główny całego  obiektu  (W.p.poż.)  sterowany  ręcznie  przez

przyciski ROP.
– Instalacje  oświetlenia  bezpieczeństwa  i  ewakuacyjnego/kierunkowego  wykonać  przewodem  w

izolacji podwójnej CPR: B2ca. Oprawy oświetleniowe posiadają konwertery z własnym źródłem
zasilania,  które  będą  podtrzymywały  oświetlenie  przez  okres  1  godziny.  Załączają  się  one
samoczynnie po zaniku napięcia. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego/kierunkowego wyposażone
będą w piktogramy pokazujące kierunek ewakuacji.

– Zgodnie  z  ekspertyzą  techniczną  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej  wykonać  awaryjne
oświetlenie ewakuacyjne  o natężeniu oświetlenia powyżej 5lx.

– Zgodnie  z  ekspertyzą  techniczną  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej  wykonać  system
sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegawczy.

– Z przed W.p.poż. należy zasilić zawór pierwszeństwa wody do hydrantów p.poż.
– Zasilić  roletę  zewnętrzną  p.poż.  EI60.  Roleta  zasilana  przez  zasilacz  buforowy  napięcia

gwarantowanego 24V.

4 Klasa reakcji na ogień przewodów użytych w budynku.

Zgodnie  z  dyrektywą  CPR  przy  zastosowaniu  normy  SEP-E-007:2017-09  „Instalacje
elektryczne  i  teletechniczne  w  budynkach.  Dobór  kabli  ze  względu  na  ich  reakcję  na  ogień”
określającej wymaganą klasę reakcji na ogień kabli i innych przewodów, które mają być zainstalowane
w budynku w zależności od jego rodzaju i miejsca zainstalowania przewodów, dla przedmiotowego
budynku należy stosować przewody i kable:
- na drogach ewakuacyjnych minimum klasy: B2ca-S1b,d1,a1
- w pozostałych pomieszczeniach minimum klasy: Dca-S2,d1,a2
Zasilanie  centrali  sygnalizacji  pożaru,  DSO,  oddymiania  i  zasilacza  buforowego  rolety  wykonać
przewodem o odporności ogniowej 90min.
Instalacja sygnalizacji pożaru i DSO przewodem o odporności ogniowej 90min.

 3 Obliczenia oświetlenia.

Oprawy awaryjne, ewakuacyjne:

Oprawa  n/t  oświetlenia  ewakuacyjnego  zewnętrzna  IP65  -25:+40  st.  C  1h  IK10  LED  360lm,  akumulator  LiFePO4,
zautotest (CNBOP)

Oprawa  n/t  i  p/t  oświetlenia  awaryjnego  przestrzeni  otwartej  IP40  1h  LED  411lm,  akumulator  LiFePO4,  zautotest
(CNBOP)
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Oprawa n/t oświetlenia ewakuacyjnego, jednostronna, IP40 1h LED 360lm, akumulator LiFePO4, autotest, piktogram z
kierunkiem ewakuacji (CNBOP).

Oprawy ogólne:

Oprawa LED n/t kwadratowa klosz mleczny IP20 IK04 4000K Ra<80 min. 3950lm max. 36W L80B10 50 000h

Oprawa LED n/t typu kinkiet naścienny prostokątny, klosz mleczny, IP44 4000K Ra>80, min. 800lm, max. 8W L70B50 50
000h

Oprawa LED n/t okrągła typu plafon, klosz mleczny, IP65 IK10 4000K Ra>80, min. 2200lm, max. 24W L80B10 50 000h
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Uwagi końcowe:

W całej instalacji należy stosować przewody na napięcie 750V. Całość robót wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami i katalogami rozwiązań typowych. 
Niniejszy opis techniczny stanowi integralną część projektu technicznego.
Wszelkie zmiany należy nanieść powykonawczo.
Po  zakończeniu  robót,  a  przed  oddaniem  instalacji  do  eksploatacji  należy  wykonać  pomiary
elektryczne  dotyczące:  rezystancji  izolacji,  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej,  natężenia
oświetlenia,  rezystancji  uziemienia  i  połączeń  wyrównawczych,  pomiary  kategorii  dla  sieci
komputerowej. Wyniki pomiarów zaprotokołować i protokoły przekazać inwestorowi.

Stosowanie materiałów:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.
 Zarządzenie Dyrektora Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia

wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
i oznaczenia tym znakiem.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. 
W sprawie aprobaty i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej fakty należy przestrzegać w sposób bezwzględny i stosować
materiały (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A więc posiadające:
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznym

określonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, na które nie ustanowiono Polskiej Normy.

Oświadcza  się,  że  można  stosować  materiały  zamienne  do  materiałów
uwzględnionych  w projekcie,  o  parametrach  technicznych  i  jakościowych  nie
odbiegających od materiałów podanych w dokumentacji projektowej.
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