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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST 

 

 

IE-03 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE 
 

KODY CPV 
 

45210000-2, 45314000-1 

32320000-2 , 32330000-5,  32340000-8  

 

 
Zadanie: 

Wykonanie standaryzacji systemów audio-wizualnych w salach 

dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach                    

wraz z robotami towarzyszącymi. 
 

Obiekt: 

 

BUDYNEK „A” - UL. BOGUCICKA 3, sala 227A, 233A, 418A. 

BUDYNEK „B” - UL. BOGUCICKA 3a, sala 007B,121B, 214B, 215B, 

314B, 420B, 422B. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

 

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY 

 

W KATOWICACH UL. 1 MAJA 50 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv
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KLAUZULA 

 

- Wykonawca wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dostępnej 

dokumentacji i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.  

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 

uwzględnić wszystkie elementy danego systemu, niezbędne do zrealizowania całości prac. • 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora  

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego.  

- W związku z powyższym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych 

parametrów.  

- Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny 

do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować 

alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, 

po akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego.  

- Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), a 

zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji muszą być 

zamontowane i dostarczone. 

- W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z 

Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie 

niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.  

- Rysunki należy traktować, jako dokumenty pomocnicze do opisu funkcjonalnego. W 

hierarchii ważności opis funkcjonalny jest wyższej rangi od rysunku.  

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja, uruchomienia urządzeń i instalacji 

wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta  

 

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W 

PROJEKCIE I SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU 

WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI ORAZ WYMOGÓW TECHNICZNYCH 

ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. ZE 

WZGLĘDU NA ZAPEWNIENIE STUPROCENTOWEJ ZGODNOŚCI I ZWIĄZANEJ Z TYM 

NIEZAWODNOŚCI PRACY. 
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1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Wykonanie standaryzacji systemów audio-wizualnych w salach 

dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wraz z robotami 

towarzyszącymi. 

 

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem, a następnie 

uruchomieniem elementów instalacji:  

- Instalacja audiowizualna 

Specyfikacja nie obejmuje robót instalacji elektrycznej. 

 

1.3. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania bądź spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej.  

 

1.4. Przedmiot z zakresu robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji niskoprądowych.  

Zakres robót instalacji audiowizualnej obejmuje: 

- położenie instalacji przewodów na głównych trasach kablowych pozostałych 

instalacji niskoprądowych; 

- budowę tras kablowych – od głównych tras kablowych do poszczególnych 

elementów systemu,  

- montaż urządzeń systemu audiowizualnego: (projektorów, tablic, przyłączy, 

urządzeń audio, urządzeń sterowania, szaf rack, itp.); 

- montaż i oprogramowanie systemu sterowania, • sprawdzenia i uruchomienia 

zamontowanych urządzeń; 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i pomiarów sprawdzających; 
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- integracja instalacji nagłośnienia 

- prace towarzyszące; 

-szkolenie użytkowników; 

- prace wykończeniowe. 

- dokumentacja powykonawcza 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

są zgodne  

z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania 

ogólne”, pkt 1.4. a także podanymi poniżej:  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech 

wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie 

parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 

charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów 

oznaczania, metod badań  i prób oraz odbiorów w danej branży. 

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu 

do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 

podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez 

producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego 

materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę 

badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi 

odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 

techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 

instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 

elektrycznej może by pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 

(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących 

dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, 

sygnałów,  
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impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 

przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 

równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

- drabinki instalacyjne, 

- koryta i korytka instalacyjne, 

- kanały i listwy instalacyjne, 

- rury instalacyjne, 

- kanały podłogowe, 

- systemy mocujące, 

- puszki elektroinstalacyjne, 

- przyłącza sygnałowe, 

- końcówki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski i 

konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 

dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji 

elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału 

lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania 

energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 

urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara 

ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem 

się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 

odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 

przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 

przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 

napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
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elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 

punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed 

zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika 

energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie 

możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd i wnęk, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montaż uchwytów do rur i przewodów, 

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

- oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i 

materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być 

zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych 

urządzeń lub podwyższenia wcześniej przewidywanych. Wykonawca może 

zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego 

wymaganego standardu, po pisemnej akceptacji przez Inwestora i Biura 

Architektonicznego. 

 

1.6.1. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po 

podpisaniu umowy będzie zawierać: 

- Projekt wykonawczy - Instalacje niskoprądowe 

- Specyfikacja Techniczna 
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1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja Techniczna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią 

część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Dane 

określone w Dokumentacji Projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na nie zadowalającą jakość 

elementów, to takie materiały będą bezzwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

2. MATERIAŁY. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 

służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i 

wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 

rozwiązań. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników 

energii elektrycznej  

w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 

aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 

producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 

Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 

Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
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Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 

wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 

indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z 

nim uzgodnioną. 

- Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 

warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 

uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 

2.2. Specyfikacja materiałowa. 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji systemu bezpieczeństwa 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych) albo je przewyższać. Parametry systemu powinny być 

potwierdzone odpowiednimi deklaracjami. 

 

2.3. Infrastruktura kablowa. 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na 

strefy pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji 

przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować 

przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 

chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Drabinki instalacyjne – wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 

aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych 

elementów instalacji. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i 

przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budowa 

skomplikowane ciągi drabinkowe  
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Koryta i korytka instalacyjne – wykonane z perforowanych taśm stalowych, 

aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub 

grzebieniowej o szerokości od 50mm do 600 mm.  

Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, 

ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony 

dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych 

posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o 

większych przekrojach żył). Ujęte w części elektrycznej. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem – (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, 

uchwyty) wykonane  z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą 

jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 

wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 

wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od –5 do  

+60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 

sztucznych lekkich i średnich.  

Jednocześnie podłączenia elementów narażonych na uszkodzenia 

mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur 

instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz 

ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą 

być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur 

gładkich: od ø 16 do ø 63mm, natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 

16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie 

lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13mm do ø 

42mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7mm do ø 48mm i 

sztywnych od ø 16mm do ø 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli sztywnych 

przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – 

spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. Uchwyty do 

mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym 

stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 

zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 

sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

Wszystkie kable teleinformatyczne typu „skrętka” muszą spełniać wymagania 

kategorii 6a i być zgodne ze standardem ANSI/TIA-568-C.1. 
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Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowych 

wielkościach takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub 

przykręcanie (otwarte lub zamykane).  

- koryta metalowe z osprzętem, 

- rury PCV z mocowaniami, 

- rury typu peszel z mocowaniami 

 

2.4. Elementy składowe systemu. 

2.4.1. System audiowizualny. 

Minimalne parametry techniczne urządzeń 

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY LASEROWY  PRO1 

System wyświetlania LCD 

Rozdzielczość rzeczywista minimum 1200x1920 

Jasność minimum 5000 lm 

Stosunek projekcji  zakres minimalny od 1,35:1 do 1,88:1 

Lens shift TAK pionowo i poziomo 

Korekcja zniekształceń 
trapezowych 

TAK pionowo i poziomo 

Źródło światła laser 

Wejścia/wyjścia HDMI, HDBaseT, VGA (D-sub 15), RS-232, LAN Ethernet (RJ45) 

Sterowanie RS232 

Zużycie energii max 403W 

Kolor obudowy biały  

Wymagania dotyczące 
funkcji serwisowych 

funkcja wysyłania na dowolny adres email informacji dotyczących 
pracy projektora, np. czasu pracy lampy, okresowych lub 
wymaganych przeglądów, itp. 

Gwarancja 
projektor 5 lat / źródło światła 5 lat lub 12tys godzin, dodatkowo:  
w przypadku awarii obligatoryjna wymiana na nowy egzemplarz  

 

EKRAN PROJEKCYJNY, ELEKTRYCZNY  

Montaż 
do zabudowy w suficie lub montażu naściennego (patrz zapis w 
przedmiarze) 

Konstrukcja obudowy biała kaseta wykonana z aluminium  

Silnik 230V - montaż po prawej stronie 

Wielkość obrazu (użytkowa)  
dokładnie taka, jak podano w przedmiarze dla każdej sali 
(proporcje 16:9) 

Powierzchnia ekranowa 
NAPINANA powierzchnia, biała matowa, szerokokątna, do 
projekcji przedniej z czarną tylną powierzchnią 

Obramowanie powierzchni 
ekranowej - personalizacja 

wymagane czarne ramki 5cm z każdej strony 

Czarny dodatkowy TOP - 
personalizacja 

wymagany, jeśli tak podano w przedmiarze dla poszczególnych sal 

 

MONITOR MON1, MON3 

Wielkość ekranu rzeczywista 65” - MON3;    43” do 49” – MON1 

Rozdzielczość natywna 4K 

Jasność minimum 620 cd/m2 - MON3,  500 cd/m2 – MON1   

Czas reakcji maksimum 8 ms 

Współczynnik kontrastu minimum 1100:1 



 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 

 maj 2020  
 str. 9 

 

Czas pracy Praca 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu 

Sterowanie za 
pośrednictwem portu IP oraz 
RS232 

TAK 

Wejścia HDMI minimum 2 wejścia HDMI 

Moc wyjściowa audio minimum 10 W + 10 W 

Odtwarzanie treści z USB TAK (pliki multimedialne i obrazy) 

Gwarancja 
5 lat i dodatkowo: w przypadku awarii obligatoryjna wymiana na 
nowy egzemplarz 

  

PRZYŁĄCZE STOŁOWE  PT1 

Obudowa 
metalowa do wbudowania w blat biurka z siłownikiem 
podnoszącym pokrywę 

Wykonanie aluminium szczotkowane w czarnym kolorze  

Złącza wejść/wyjść minimum: HDMI, VGA + audio, LAN, 230V  

Otwór montażowy w blacie nie więcej niż 24x16cm 

 

PRZYŁĄCZE SYGNAŁOWE PT2,   Z WBUDOWANYM EXTENDEREM HDBaseT  

Opis 
przyłącze sygnałowe stołowe z wbudowanym przełącznikiem 
VGA/HDMI oraz wbudowanym nadajnikiem HDBaseT 

Obudowa 
metalowa do wbudowania w blat biurka z siłownikiem 
podnoszącym pokrywę lub otwieraną klapką 

Wykonanie aluminium szczotkowane w czarnym kolorze  

Złącza wejść/wyjść minimum: HDMI, VGA + audio, LAN, 230V, USB-5V 

Wbudowany przełącznik TAK: HDMI/VGA+audio, automatycznie lub manualnie 

Wbudowany nadajnik 
HDBaseT 

TAK – fabrycznie lub jako fabryczny dedykowany moduł 

Zasięg nadajnika HDBaseT minimum 70m 

Rozdzielczość 
transmitowanych sygnałów 

minimum 1920x1080 

Odbiornik HDBaseT 
w wyposażeniu odbiornik HDBaseT tego samego producenta, co 
nadajnik wbudowany w przyłącze 

 

MATRYCA/SKALER WIZJI  KEN  budowa modułowa 

Obudowa obudowa metalowa do montażu w szafie rack 

Budowa modułowa z kartami wejść i wyjść 

Możliwe rodzaje kart do 
montażu w obudowie 

HDBaseT, HDMI, SDI, DVI, VGA, audio, OpticFiber, uniwersalne 

Ilość możliwych wejść co najmniej 8 

Ilość możliwych wyjść co najmniej 8 

Sterowanie  
RS232, LAN,  lub za pomocą wbudowanej klawiatury, lub za 
pomocą dedykowanego oprogramowania 

Możliwości przełączania praca matrycowa (dowolne wejście na dowolne wyjścia) 

Obsługa zabezpieczeń 
HDCP 

TAK 

KARTA WEJŚĆ/WYJŚĆ 
HDBaseT 

 

Ilość portów wizyjnych na 
karcie 

minimum 2x HDBaseT 

Transmisja sygnałów HDMI  

Obsługa HDCP TAK  

Transmisja po skrętce z/na 
odległość 

70m 

KARTA WEJŚĆ/WYJŚĆ 
HDMI 
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Ilość portów wizyjnych na 
karcie 

minimum 2x HDMI 

Rozdzielczość minimum 4K UHD (3840x2160) 

Obsługa HDCP TAK  

KARTA WEJŚĆ/WYJŚĆ 
UNIWERSALNA 

 

Ilość portów wizyjnych na 
karcie 

minimum 2x uniwersalne HDMI/DVI/analog VGA/audio lub 
odrębne karty dla tych sygnałów 

Obsługa HDCP TAK  

Audio wejście/wyjście  TAK 

 

EXTENDER EX 

Działanie 
transmisja sygnału HDMI na dużą odległość po pojedynczej 
skrętce komputerowej wraz z sygnałem RS232 oraz IR 

Elementy extendera komplet składający się z nadajnika i odbiornika (patrz przedmiar) 

Technologia HDBaseT 

Protokół co najmniej  HDMI 1.4, HDCP  

Rozdzielczość minimum 4K UHD (3840x2160) 

Sygnały co najmniej HDMI, RS232, IR 

Zasięg transmisji co najmniej 70m 

Zasilanie razem z sygnałem 
wizji 

PoC lub PoH lub PoE 

Inne 
dla pełnej kompatybilności ten sam producent, co producent 
matrycy wizji 

 

BEZPRZEWODOWY PREZENTER  UC 

Częstotliwość pracy 5 - 5.8G / 2.4G 

Współpraca z systemami 
operacyjnymi 

Windows, Android, iOS, MAC  

Protokół transmisji co najmniej 802.11 n 

Zasięg transmisji nie mniej niż 30m 

Rozdzielczość minimum 1920x1080 

Interfejsy wejścia/wyjścia HDMI, 2xUSB, LAN, audio OUT 

Ilość użytkowników minimum 14 

Połączenie nadajnika za pomocą portu USB 

Waga nadajnika max 110g 

 

GŁOŚNIK ŚCIENNY  GL, GP 

Konstrukcja 
obudowa ścienna z uchwytem typu U w wyposażeniu 
standardowym 

Moc nominalna RMS 40W / 100V / 8Ohm 

Wbudowany przełącznik 
mocy 

odczepy minimum  5W/10W/20W/40W 

Pasmo przenoszenia  co najmniej 100-20000Hz 

Głośniki co najmniej 6” i 1” 

Waga maksimum 4.6kg 

Kolor  biały 

Wymiary nie więcej jak: wysokość 31cm, szerokość 22cm, głębokość 21cm 

 

GŁOŚNIK SUFITOWY DWUDROŻNY G 

Opis głośnik w obudowie do montażu sufitowego 

Skuteczność (1W / 1m) minimum 90 dB SPL 

Moc nominalna RMS minimum 10W / 100V z trzema odczepami 

Pasmo przenoszenia  co najmniej 90-18000Hz 
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Przetworniki (głośniki) co najmniej 6.5”  + 0.75” 

Średnica obudowy nie więcej niż 235mm  

Głębokość montażu nie więcej niż 110mm 

Waga nie więcej niż 1.7kg 

Maskownica głośnika bez ramki, tzw. frameless 

Kolor biały 

 

KOLUMNA GŁOŚNIKOWA ŚCIENNA  K 

Konstrukcja smukła obudowa ścienna z uchwytami mocującymi w komplecie 

Moc nominalna RMS 60W / 100V / 8Ohm 

SPL max 107 dB 

Pasmo przenoszenia  140-180000Hz 

Przetworniki (głośniki) minimum  3” x 4sztuki  +  1” x 1sztuka 

Waga nie więcej niż 5.3 kg 

Kolor  biały 

Wymiary maksymalnie: wysokość 80cm, szerokość 11cm, głębokość 11cm 

 

WZMACNIACZ AUDIO CYFROWY   WZ1, WZ2 

Opis cyfrowy wzmacniacz 100V klasy D  

Ilość niezależnych kanałów 2x 

Ilość wyjść 2x 100V / 8 Ohm 

Moc wyjściowa RMS minimum  2x 240W – WZ1,  2x 120W – WZ2   

THD (1kHz) <0.1%    

Pasmo przenoszenia co najmniej 20Hz-20KHz,  

Wymiary 1U   

Filtr obcinający pasmo TAK – poniżej 70Hz 

Waga max 7.5kg – WZ1;  max 7kg – WZ2 

Inne 
wbudowana funkcja oszczędzania energii – automat. przejście w 
tryb stand-by  

 

MIKROFON BEZPRZEWODOWY  

Opis 
zestaw bezprzewodowy składający się z odbiornika w obudowie 
rack oraz nadajnika do ręki 

Liczba częstotliwości minimum 48 

Zakres częstotliwości dobrać właściwe pasmo do lokalizacji użytkownika 

Funkcja IrDA TAK - synchronizacja nadajnika z odbiornikiem 

Wyjście audio  XLR – symetryczne, Jack 1/4 - niesymetryczne 

Obudowa odbiornika 1U do szafy rack 

Zasilanie (mikrofonu-
nadajnika) 

bateria/baterie AA 

Waga (mikrofon-nadajnik) nie więcej niż 460g 

Czas pracy nadajnika na 
baterii 

nie mniej niż 8 godzin 

Zasięg  nie mniej niż 80m 

 

PROCESOR SYGNAŁOWY/MIKSER AUDIO Z WBUDOWANYM WZMACNIACZEM    PRC1 

Opis 
procesor audio z mikserem/matrycą oraz funkcjami DSP z 
możliwością zarządzania i dowolnych ustawień za pomocą 
dedykowanej aplikacji 

Wejścia analogowe minimum 8x  (balanced) programowo ustawiany poziom MIC/LINE 

Wyjścia analogowe minimum 8x (balanced) 

Wzmacniacz audio 
wbudowany fabrycznie lub jako dodatkowe urządzenie:  minimum 
2x 145W 8Ohm, wzmacniacz cyfrowy Class-D 

Zakres dynamiki >108dB 
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Zasilanie Phantom +48V DC  

Sterowanie RS232, Ethernet, dedykowana aplikacja do zarządzania 

Wejścia GPIO (logiczne) minimum 4 

Wyjścia GPIO (logiczne) minimum 4 

Rejestracja nagrań TAK - na wewnętrzną pamięć lub pamięć portu USB 2.0 

Obudowa rack 19”  TAK 

Funkcje specjalne DSP minimum AEC (Acoustic Echo Canceling)  

 

PANEL DOTYKOWY PRZEWODOWY  PNL 

Obudowa czarny kolor 

Sposób zabudowy 
zabudowę panelu w blacie biurka wykładowcy należy wykonać 
warsztatowo, wszelkie akcesoria potrzebne do takiej zabudowy 
mają być uwzględnione w cenie panelu  

Technologia  panel dotykowy  

Rozdzielczość 1024 x 600 

Przekątna matrycy minimum 7 cali, maksimum 10.5” 

Jasność minimum 250 cd/m2 

RAM minimum 2GB 

Nand Flash (wewnętrzna 
pamięć) 

minimum 8GB 

System operacyjny co najmniej Android 5.1 

Odtwarzanie plików 
audio/video 

TAK 

Wbudowane głośniki minimum 2x 1W 

Kamera wbudowana 

WiFi co najmniej WIFI (802.11b/g/n) 

Bluetooth co najmniej v4.0 

Złącza Ethernet RJ45, HDMI, USB 

Zasilanie DC z zewnętrznego zasilacza lub PoE 

 

JEDNOSTKA CENTRALNA SYSTEMU STEROWANIA   

Działanie jednostka systemu sterowania z portami RS, IR, LAN, USB 

Standard komunikacji z 
modułem 

Ethernet 

Wyjścia sterujące co najmniej: Ethernet, USB, 4x IR, 2x RS232, 2x Relay  

Wejścia/wyjścia logiczne (I/O) 2x cyfrowe lub analogowe  (GPIO) 

Obudowa z możliwością zabudowy w szafie rack 

Zasilanie  zewnętrzny zasilacz w wyposażeniu 

Inne  funkcja wysyłania powiadomień email o zdarzeniach 

 

OPROGRAMOWANIE 

Zakres usługi 
oprogramowanie systemu sterowania, procesora audio, 
procesora z Dante, magistrali DALI 

Wygląd i funkcjonalność 
aplikacji panelu dotykowego 

wygląd, funkcjonalność, ikony, zakładki – mają być identyczne 
lub bardzo zbliżone do istniejących w budynku CNTI 
Uniwersytetu 

 

KAMERA IP   KAM 

Motor-zoom (electric) minimalny zakres 2.8 - 12mm  

Sensor/przetwornik nie mniejszy niż 1/2.8”  

Obudowa kopułkowa, stopień ochrony IP67, odporność na uderzenia IK10 

Rozdzielczość minimum 1920x1080 

Czułość kamery nie gorzej niż 0,015 Lux  

Wbudowany IR TAK, zasięg minimum 30m 
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Tor audio wejście i wyjście audio 

Kodeki H.265/264  

Zasilanie PoE 

Liczba jednocz. strumieni IP minimum 6 użytkowników 

Wymiary nie więcej niż Ø16cm x 14cm 

Inne ten sam producent, co producent rejestratora 

 

REJESTRATOR SIECIOWY 

Liczba obsługiwanych kamer minimum 16 

Obsługiwane rozdzielczości  do 12 MP włącznie 

Kompresja wizji co najmniej H.265/H.264 

Wyjścia sygnałów minimum 1x HDMI, 1x VGA 

Sieć min. 1 karta sieciowa Gbit  

Liczba obsługiwanych HDD co najmniej  4 

Maksymalna pojemność 
pojedynczego dysku 

6 TB 

Tryby rejestracji 
Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, 
zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny 

Pozostałe interfejsy 
co najmniej  RS232, 2x USB,  8 wejść alarmowych, 4x wyjścia 
alarmowe przekaźnikowe 

Inne ten sam producent, co producent kamer 

 

SWITCH ZARZĄDZALNY 

Ilość portów 16 portów łączności gigabit Ethernet + 2 porty uplink SFP 1G 

Przepustowość przełączania 36 Gbps 

Flash 256 MB 

Ilość sieci VLAN 64 

Ilość VLANs co najmniej 4094 

PoE+ 16 portów, dostępna moc 120W 

Warstwa przełączania  2 

Ilość adresów MAC co najmniej 8000 

Sesje dwukierunkowe SPAN TAK 

Obudowa do szafy rack 

Zarządzanie 
Możliwość dodania do posiadanego przez Zamawiającego 
oprogramowania CISCO PRIME INFRASTRUCTURE minimalnie 
na poziomie licencji „Switch Port Trace” 

Produkt referencyjny CISCO WS-C2960L-16PS-LL 

 
 

Urządzenia AV po określonym czasie bezczynności przejdą w stan wyłączenia. 
 
 

3. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

3.1. Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, jak i światłowodowych należy stosować 

się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.) 

Kable należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający 

odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy 

wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze 

oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla 
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z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły 

ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.  

Należy bezwzględnie pamiętać o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z 

projektem wykonawczym. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-

krotność średnicy zewnętrznej kabla. 

Przy prowadzeniu kabli w kanałach kablowych należy różne rodzaje kabli układać w 

oddzielnych przegrodach kanału.  

 

3.2. Przebieg tras kablowych. 

Trasa instalacji systemów niskoprądowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z 

innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable 

niskoprądowe instalacji bezpieczeństwa i zasilającej biegną równolegle do siebie na 

odległości większej niż 35m, należy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 

50mm lub stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami 

niskoprądowymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi (lub innymi 

o wysokim poziomie prądu rozładowania) powinna wynosić 130mm. Kable stosowane w 

różnych celach (np. zasilające energią elektryczną i informatyczne) nie powinny być 

umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone 

elektromagnetycznie od siebie. 

 

3.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji systemu 

bezpieczeństwa bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w 

sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 

będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

3.4. Przejścia przez ściany i stropy. 

Trasa instalacji systemów niskoprądowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z 

innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable 

niskoprądowe instalacji bezpieczeństwa i zasilającej biegną równolegle do siebie na 

odległości większej niż 35m, należy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 

50mm lub stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami 

niskoprądowymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi (lub innymi 

o wysokim poziomie prądu rozładowania) powinna wynosić 130 mm. Kable stosowane w 

różnych celach (np. zasilające energią elektryczną i informatyczne) nie powinny być 
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umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone 

elektromagnetycznie od siebie. 

 

3.5. Podejścia instalacji do urządzeń. 

Podejścia instalacji do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach 

stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 

przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 

wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 

urządzenia. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 

należy wykonywać przewodami ułożonymi na ścianach podtynkowo, na stropach lub 

konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka 

itp. 

 

3.6. Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym. 

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt 

przyłączeniowy i ewentualnie dobrać odpowiednie narzędzie. Należy też zwrócić uwagę na 

nastawę sprężyny dociskającej. W większości przypadków narzędzie uderzeniowe powinno 

być ustawione w pozycji LOW (mniejsza siła docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH 

(większa siła docisku) może spowodować zniszczenie złącza. 

Należy przestrzegać zapisów instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w 

odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących 

oraz rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność 

toru transmisyjnego. 

 

3.7. Programowanie systemu. 

Należy oprogramować wszystkie urządzenia aktywne: router, i switche, wszystkie 

centrale, krosownice, system sterowania, urządzenia sieci itp. Przy programowaniu systemu 

sterowania należy wykorzystać wszystkie elementy graficzne, których w posiadaniu jest 

Zamawiający (pliki w formacie *.PNG). 

 

3.8. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie 

Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41 i późniejszą jej nowelizacją. 
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Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach 

zakłóceniowych, należy połączyć przewodem miedzianym z głównym zaciskiem 

uziemiającym. Pomiary kontrolne powinien wykonywać niezależny Wykonawca. 

 

3.9. Prace wykończeniowe. 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa, kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 

uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek 

listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić 

silikonem lub inną masą uszczelniającą. 

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z 

pokrywą), należy je zamknąć. 

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 

Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło 

jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się 

właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować 

w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 

Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 

systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, 

pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. 

Elementami, które należy oznaczać, są: 

- wszystkie elementy systemu CCTV; 

- kable łączące poszczególne elementy systemów, 

- a także wszystkie gniazda użytkowników. 

 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 

następujące elementy: 

- podstawa opracowania 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy  

rozpatrywanej instalacji• opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych 

technologii 

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / 

Nazwa elementu / Ilość  

- schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 

Należy wykonać cyfrową kopię konfiguracji wszystkich urządzeń. 
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W dokumentacji powykonawczej należy zawrzeć wszelkie informację na temat procedury 

załączania / wyłączania całego systemu AV. 

Informacje zawarte w dokumentacji muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan instalacji. 

 

4. Kontrola jakości robót. 

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i takie ich prowadzenie, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Każdy materiał przed wbudowaniem należy sprawdzić 

czy ma aktualnie ważne aprobaty techniczne, deklarację, czy nie jest uszkodzony i jest wolny 

od wad. Do użycia można dopuścić tylko te materiały które mają deklarację zgodności 

producenta. 

Odbiór odbywa się poprzez: 

- weryfikację struktury systemu bezpieczeństwa 

- weryfikację doboru elementów systemu 

- weryfikację parametrów użytkowych – spełnienia zakładanych funkcji systemu  

- weryfikację jakości wykonania prac wykończeniowych. 

 

4.1. Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając 

w to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym 

instalacji. 

 

5. Równoważność. 

Równoważność materiałów i urządzeń musi być zaakceptowana przez Inwestora 

oraz Pracownię Architektoniczna. Proponując urządzenia równoważne należy porównawczo 

zestawić parametry techniczne w postaci kart katalogowych obu urządzeń (zamiennika oraz 

urządzenia zaproponowanego). Zamienniki powinny posiadać odpowiednie atesty i 

certyfikaty aprobujące do stosowania na terenie Polski, a proponowane rozwiązania są co 

najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w 

dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla 

kompletnej oceny przez Inwestora i Pracownię Architektoniczną łącznie z rysunkami, 

obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną 

technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji Projektu Wykonawczego wraz ze wszelkim niezbędnymi uzgodnieniami oraz 

przeprowadzoną koordynacją międzybranżową, uzyskując aprobatę tego Projektu Pracowni 

Architektonicznej oraz Inwestora. 
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6. Przepisy związane. 

Normy i rozporządzenia 

PN – IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

PN - IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN – IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-E-08390 POLSKA NORMA "SYSTEMY ALARMOWE". 

Arkusz 11 Wymagania ogólne. 

Arkusz 14 Zasady stosowania. 

Arkusz 12 Zasilacze. 

Arkusz 20 CCTV. 

POLSKA NORMA PN-EN-45014:1993 Kryteria dotyczące zgodności z PN. 

DIN 4102 rozdz.12 Badania tras kablowych działających w czasie pożaru 

PN - IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN – IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 

późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 120, 

poz.1133). 

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej; Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie 

PN-B-02887-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła – zasady 

projektowania 

PN-93/E08390/11  
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PN-93/E08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne. 

Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania 

 

PN-93/E08390/51 

Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące systemów 

PN-EN 50132-7 

Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących 

zabezpieczenia. 

PN-E 50132-5 

Systemy alarmowe –Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 5: 

Teletransmisja. 

PN – IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa. Załącznik nr 23 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dn. 

04.09.1997 r. 

Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo Łączności, Warszawa 

1997 r. 

PN - IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN – IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-E-08390 POLSKA NORMA "SYSTEMY ALARMOWE". 

Arkusz 11 Wymagania ogólne. 

Arkusz 14 Zasady stosowania. 

Arkusz 12 Zasilacze. 

Arkusz 20 CCTV. 

POLSKA NORMA PN-EN-45014:1993 Kryteria dotyczące zgodności z PN. 

PN-EN 50173 2nd Edition: 2004,  

PN-EN 50173 2007, ISO/IEC  

11801 2nd Edition: 2002 PN-EN  

50174-1:2002, PN-EN 50174- 

2:2002, PN-EN 50310:2002, PN-EN 50346:2002 

 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie 

jakości.”  

 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo 

instalacji wewnątrz budynków.”  

 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym”  
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 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania dla 

procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów  


