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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt teleinformatycznej sieci rozdzielczej, dedykowanej sieci
elektrycznej oraz połączeń wyrównawczych dla potrzeb urządzeń informatycznych w budynku Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (OUW) przy ul. Piastowskiej 14 i 15 etap I część 1 obejmująca instalacje
dla punktów logicznych zlokalizowanych w budynku głównym na I piętrze oraz instalacje połączeń
wyrównawczych dla węzła PD1.0.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy instalacji teleinformatycznych i elektrycznych dla punktów logicznych podłączonych
do szaf dystrybucyjnych węzła PD1.0 znajdującego się na poziomie I piętra budynku głównego.

1.2.1. Przebudowa zabudowy sufitu korytarza na poziomie I piętra
Dla I piętra zakres przebudowy sufitu korytarza jest następujący:
1)
2)
3)
4)
5)

2

Demontaż zabudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych wraz z konstrukcją – 38m ,
2
Montaż zabudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych wraz z konstrukcją – 38m ,
Montaż koryt perforowanych 200x60mm – 28,5m,
Montaż koryt perforowanych 100x50mm – 7m,
Montaż rewizji 40x40 w zabudowie z płyt g/k – 7szt.

1.2.2. Instalacje teletechniczne
W zakresie instalacji teletechnicznych projektuje się (I piętro):
1) Montaż zatrzaskowych koryt PCV 85x50 przystosowanych do montażu gniazd na zatrzask –
31m,
2) Montaż zatrzaskowych koryt PCV 190x50 przystosowanych do montażu gniazd na zatrzask –
5m,
3) Montaż rur PCV typ RS18 – 12m,
4) Montaż rur PCV typ RS21 – 130m,
5) Montaż rur PCV typ RS22 – 19m,
6) Montaż rur PCV typ RS28 – 30m,
7) Montaż rur PCV typ RS37 – 12m,
8) Montaż rur PCV typ RS47 – 59m,
9) Montaż kabli STP kategorii 6A – 4870m,
10) Montaż punktów logicznych 4xRJ45 (kat.6A) + 2xDATA (zatrzaskowo w korycie) – 9 szt.,
11) Montaż punktów logicznych 2xRJ45 (kat.6A) + 2xDATA (p/t w puszce na ścianie) – 12 szt.,
12) Montaż punktów logicznych 4xRJ45 (kat.6A) + 2xDATA (p/t w puszce podłogowej) – 1 szt.,
13) Montaż punktów logicznych 2xRJ45 (kat.6A) + 2xDATA (p/t w puszce podłogowej) – 5 szt.,
14) Montaż punktów logicznych AC 2xRJ45 (KAT.6A) w montaż gnieździe n/t – 3 szt.,
15) Montaż punktów logicznych PK RJ45 (kat.6A) w montaż gnieździe p/t – 2 szt.,
16) Montaż punktów logicznych PK RJ45 (kat.6A) w montaż gnieździe n/t – 1 szt.,
17) Montaż drabinki siatkowej 300x60mm – 9m,
18) Montaż paneli krosowych modułowych 24 portowych kat.6A 1U – 4szt.,
3
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19)
20)
21)
22)

Montaż paneli porządkujących 1U – 4szt.
Montaż listwy zasilającej 1U 19’’ na 9 gniazd wtyczkowych – 1 szt.
Montaż listwy uziomu do szafy 19’’ – 1 szt.
Montażu uchwytów kablowych do prowadzenia patchcordów w pionie w szafie 19’’ – 10szt.

1.2.3. Instalacje elektryczne
W zakresie instalacji elektrycznych projektuje się (etap I):
1) Dedykowaną instalację elektryczną DATA w wybranych pomieszczeniach na I piętrze,
2) Instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych dla sieci teleinformatycznych – z terenu do I
piętra,

2. Stan istniejący
Opolski Urząd Wojewódzki posiada obecnie:
1) Przestarzałą sieć telefoniczną,
2) Starą sieć LAN wybudowaną na okablowaniu UTP kategorii 5 w budynku głównym na II, III, IV i V
piętrze.
3) Sieć zasilającą 230V DATA w budynku głównym na I-VI piętrach wraz z UPS-em centralnym i
agregatem prądotwórczym.
4) Wykonaną sieć szkieletową łączącą piętrowe punkty dystrybucyjne z Centralnym Punktem
Dystrybucyjnym oraz Punkty Dystrybucyjne pomiędzy sobą.
5) Częściowo wykonaną instalację ppoż..

3. Stan projektowany
3.1. Przebudowa istniejącej zabudowy korytarza z płyt gipsowo-kartonowych
W celu przeprowadzenia nowych tras kablowych, ze względu na ograniczone miejsce w istniejącej
zabudowie oraz brak możliwości zaciągania nowego okablowania projektuje się przebudowę
zabudowy sufitu korytarza na I piętrze budynku głównego.
Na I piętrze planuje się zachowanie istniejących wymiarów zabudowy i mocowań. Jednak konieczne
będzie rozebranie zabudowy, które umożliwi montaż projektowanych koryt perforowanych, wykonanie
i uszczelnienie przebić i prowadzenie okablowania. Przewiduje się rozebranie istniejącej zabudowy w
korytarzu na wysokości pok.153 do 148 i po drugiej stronie na wysokości pok. 101 do 102a. Po
zakończeniu prac instalacyjnych projektuje się odtworzenie stanu istniejącego z wykorzystaniem
nowych elementów konstrukcyjnych (profile CD60 i UD30) i płyt gipsowo-kartonowych typu F
gr.12,5mm. Miejsca mocowań konstrukcji zgodne ze stanem pierwotnym. Łączenia płyt i wszelkie
nierówności należy pokryć odpowiednią masą szpachlową. Na zakończenie nanieść na całą
powierzchnię masę gipsową wykończeniową. Po uzyskaniu jednolitej gładkiej powierzchni
powierzchnię płyt zagruntować, a następnie pomalować dwukrotnie białą farbą lateksową. Planuje się
malowanie całej powierzchni korytarza na długości przebudowy w celu uzyskania jednolitego koloru.
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W zabudowie sufitu w miejscach oznaczonych na rys. T01 planuje się zabudowę rewizji o wymiarach
400x400mm wykonanych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały matowy.

3.2. Budowa tras kablowych
3.2.1. Budowa tras kablowych zbiorczych w korytarzach
Trasy kablowe projektuje się wykonać zgodnie z rys.T-01.
Jako zbiorcze trasy kablowe wzdłuż korytarzy projektuje się wykonać koryta perforowane ocynkowane.
Na I piętrze wzdłuż korytarzy projektuje się wykonać koryta o wymiarach 200x60mm i 100x50mm. Koryta
planuje się zamontować wewnątrz obudowy z płyt g/k na jednakowej wysokości nie kolidującej z istn.
urządzeniami, konstrukcją itd. Koryta mocować do stropu na zawiesiach sufitowych lub wspornikach
sufitowych mocowanych kotwami do stropu. Kotwy mocować do pustaków ceramicznych stanowiących
wypełnienie konstrukcji stalowej. Alternatywnie stosować mocowanie do legarów drewnianych.

3.2.2. Budowa tras kablowych w pomieszczeniach biurowych
Trasy kablowe w pomieszczeniach biurowych projektuje się wykonać zgodnie z rys.T-01.
W typowych pomieszczeniach biurowych planuje się montaż koryt PCV o wymiarach 85x50mm lub
130x50mm przystosowanych montażu gniazd RJ-45 i elektrycznych gniazd wtyczkowych DATA na
zatrzask. Typowo wysokość prowadzenia koryt w miejscach montażu punktów logicznych powinna
wynosić ok.0,4m. Miejsce montażu koryt i punktów każdorazowo należy dostosować do istniejącego
rozkładu stanowisk pracy z uwzględnieniem istniejącego umeblowania i stałych zabudów. Przebicia przez
ściany należy wykonywać z montażem rur ochronnych RS dostosowanych średnicą i ilością do liczby
prowadzonych kabli. Tynk w okolicach przebić należy uzupełnić, wyrównać gładzią gipsową i pomalować
kolorem zgodnym z kolorem pomieszczenia z zachowaniem estetyki pomieszczeń.

3.2.3. Budowa tras kablowych w pomieszczeniach specjalnych
W pomieszczeniach specjalnych – salach konferencyjnych okablowanie prowadzić z wykorzystaniem
istniejących i projektowanych koryt i listew PCV (w wskazanych miejscach stosować listwy
drewnopodobne). Stosować gniazda podtynkowe lub wbudowane w puszkach podłogowych. Trasę
wzdłuż okien prowadzić pod parapetem w osłonie z rur RS. Punkty logiczne specjalne składają się z
dwóch gniazd RJ-45 i dwóch wtyczkowych gniazd elektrycznych. We wskazanych na rys.T-01 miejscach
zastosować puszki podłogowe. W Sali Złotej pokrywę puszki podłogowej wykleić okleiną drewnopodobną.
Po pracach montażowych przywrócić wygląd pomieszczeń do stanu pierwotnego.

Prace w

pomieszczeniach specjalnych wymagają rozbiórki istniejących zabudów z płyt drewnianych, sklejki i
innych materiałów i odtworzenia stanu pierwotnego.

3.3. Montaż gniazd RJ-45 i okablowania STP kat. 6A
Do montażu okablowania strukturalnego należy bezwzględnie używać komponentów (kabli, gniazd,
paneli krosowych i innych elementów) kategorii 6A przystosowanych do pracy w systemach
informatycznych w paśmie do 500MHz zgodnie z ANSI/TIA//EIA-568-B.2.10.
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Okablowanie projektuje się prowadzić w pomieszczeniach biurowych n/t w proj. korytach PCV 85x50mm
lub 130x50 zgodnie z rys. T-01. W pomieszczeniach specjalnych instalację projektuje się jako
podtynkową, szczegóły sposobu prowadzenia podano na rys.T-01. Na korytarzach okablowanie
prowadzić w proj. korytach perforowanych instalowanych w zabudowie z płyt g/k.
Przebicia przez ściany należy wykonywać z montażem rur ochronnych RS dostosowanych średnicą i
ilością do liczby prowadzonych kabli. Tynk w okolicach przebić należy uzupełnić, wyrównać gładzią
gipsową i pomalować kolorem zgodnym z kolorem pomieszczenia.

3.4. Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych
Szafy dystrybucyjne projektuje się doposażyć zgodnie z rys. T-02. Elementy dodatkowego wyposażenia
to:
1) Panele wentylacyjne z włącznikiem termicznym,
2) Panele krosowe modułowe 24xRJ45 (kat.6A) 1U,
3) Panele porządkujące 1U,
4) Uchwyty kablowe do prowadzenia patchcordów,
5) Listwy zasilające na 9 gniazd wtyczkowych 1U, 16A, gniazda typu E z wyłącznikiem,
6) Listwy uziomu,
7) Przepusty szczotkowe dla wprowadzenia kabli od góry do szaf dystrybucyjnych.

3.5. Oznaczenia gniazd, kabli i paneli krosowych
Przyjęto następujący sposób oznaczania gniazd komputerowych RJ-45 i paneli krosowych.
Każdy kabel ma takie samo oznaczenie po stronie gniazda i panela krosowego wg wzoru:
XXX/NN – gdzie XXX to nr pokoju gdzie zainstalowane jest gniazdo, a NN to nr kolejny gniazda w pokoju.
Oznaczenia powinny być czytelne, trwałe zafoliowane i zgodne z rys. T-01 i T-03.

3.6. Pomiary powykonawcze
Po wykonaniu montażu wszystkich elementów należy wykonać komplet pomiarów powykonawczych
sprawdzających czy zamontowane okablowanie strukturalne spełnia wymogi dla pracy systemów
teleinformatycznych w klasie EA czyli w zakresie od 1 do 500MHz. Pomiary powinny wykazać że system
jest zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 11801 i EN 50173, Amendment 2.

3.7. Dedykowana instalacja elektryczna DATA
3.7.1.

Stan istniejący

Zespół urządzeń energetycznych, z których zasilane są instalacje DATA, zainstalowany jest w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Są to urządzenia :
- UPS o mocy 80 kVA,
- rozdzielnica zasilająca RGK,
- BYPAS zewnętrzny,
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- rozdzielnica odbiorcza RGK.
Z rozdzielnicy odbiorczej RGK wyprowadzone są wlz do tablic rozdzielczych piętrowych usytuowanych w
budynku, :
- 3 wlz wykonane każda linką 2 x LY35 + 1 x LY16 do części wysokiej budynku i prowadzone w trzech
pionach przez kondygnacje,
- 3 wlz wykonane każda linką 2 x LY35 + 1 x LY16 do części niskich budynku i prowadzone w trzech
pionach przez dwie kondygnacje.
Z wlz zasilane są tablice rozdzielcze na poszczególnych piętrach, oznaczone jako TPK.
W części wysokiej budynku na kondygnacjach od II do VI piętra z każdej wlz zasilana jest jedna tablica
rozdzielcza piętrowa – w sumie trzy tablice na każdej z tych kondygnacji. Na I piętrze oprócz trzech
tablic, jak na wyższych kondygnacjach, zabudowana jest dodatkowa tablica dla zasilania instalacji w
salach narad – instalacja odbiorcza wyprowadzona jest bezpośrednio z tej tablicy. Na parterze
zabudowana jest tylko jedna tablica rozdzielcza – instalacja odbiorcza jest również wyprowadzona
bezpośrednio z tej tablicy. Z tablic rozdzielczych wyprowadzone są wlz przelotowo do tablic odbiorczych,
oznaczonych jako TD, zainstalowanych w pokojach biurowych, z których to tablic wyprowadzona jest
instalacja dedykowana DATA do gniazd komputerowych.

3.7.2.

Sposób przebudowy

Projektowana przebudowa instalacji nie spowoduje zwiększenia mocy zapotrzebowanej w związku ze
zwiększeniem ilości punktów logicznych. Przebudowa instalacji ma na celu, między innymi,
uporządkowanie instalacji odbiorczej i zabudowa tylu punktów logicznych, aby nie było potrzeby
stosowania przedłużaczy, jak to jest w tej chwili. Projektowany sposób przebudowy pozwoli w przyszłości
na kontrolowaną dobudowę punktów logicznych z równomiernym obciążeniem poszczególnych obwodów
odbiorczych.
3.7.2.1 Instalacja w pokojach biurowych na I piętrze
Struktura układu zasilania instalacji elektrycznej DATA nie ulegnie zmianie. W całości jako nowa
wykonana zostanie instalacja od tablicy odbiorczej oznaczonej jako TD6 do punktów logicznych PL
instalowanych na korytach instalacyjnych w pokojach. Instalacja od tablicy jw. do punktów logicznych
wykonana będzie przewodami kabelkowymi 750 V typ YDYżo 3x2,5. Prowadzona będzie w następujący
sposób :
- od tablicy odbiorczej TD6 do wielotorowego koryta instalacyjnego – w korytkach z tworzywa 40x40,
- w wielotorowych korytach instalacyjnych wspólnie z instalacją teleinformatyczną, ale w oddzielnym
torze, do punktów logicznych PL instalowanych na tych korytach.
Istniejąca tablica TD6 jest wykonana jako wnękowa typ RW 1x12 prod. FAEL.
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3.7.2.2 Instalacja w salach narad
Istniejąca instalacja do odbiorów w salach narad wyprowadzona jest bezpośrednio z tablicy TPK3/1a. Projektowana nowa instalacja wykonana będzie przewodami kabelkowymi 750 V typ YDYżo 3x2,5,
również będzie wyprowadzona z tej tablicy z istniejących zabezpieczeń. W obwodzie zasilania instalacji w
sali ZŁOTA wymienione zostanie istniejące zabezpieczenie typ S301 C6A na typ S301 B16A.
Instalacja prowadzona będzie w następujący sposób :
W sali OSMAŃCZYKA :
- w istniejących korytach drewnianych przy podłodze,
- w rurach RS pod parapetem,
- w korytach PCW 40x40 z okleiną drewnopodobną na ścianie.
W sali HERBOWA :
- w rurach RS pod parapetem,
- w rurach RS pod podestem drewnianym.
W sali ZŁOTA :
- w rurach RS pod parapetem,
- do kasety podłogowej przewód prowadzony będzie w rurze RS w przestrzeni sufitu podwieszanego
pomieszczenia na parterze pod salą.
Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonane zostaną w rurach RS.

3.8. Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych
3.8.1. Stan istniejący
W pomieszczeniu urządzeń zespołu UPS na ścianie zabudowana jest szyna połączeń
wyrównawczych z taśmy Fe/Zn 30x5, do której podłączone są obudowy tych urządzeń. Trudno jednak
dociec, w jaki sposób wykonany jest uziom zewnętrzny i w jaki sposób rozprowadzony jest system
połączeń wyrównawczych urządzeń dystrybucyjnych w obiekcie. Dlatego projektuje się nowy, czytelny
system uziemień i połączeń wyrównawczych z wykorzystaniem jedynie szyny zabudowanej w
pomieszczeniu UPS jw.

3.8.2. Projektowana instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych
Na zewnątrz budynku w trawniku wykonane zostaną 3 uziomy pionowe z prętów pomiedziowanych Ø
17,2 (GALMAR) długości 6 m każdy uziom, połączonych taśmą Fe/Zn 30x5. Uziom będzie wykonany na
głębokości 0,8 m od powierzchni terenu. Oporność uziomu nie może przekroczyć wartości 10 Ω. Po
wykonaniu każdego uziomu wykonywany będzie pomiar oporności. W przypadku nieosiągnięcia wartości
oporności 10 Ω wykonywane będą następne uziomy. Uziom zewnętrzny połączony zostanie taśmą Fe/Zn
30x5 z istniejącą szyną w pomieszczeniu UPS. Wewnątrz budynku połączenia taśmy wykonywane będą
jako śrubowe a w ziemi jako spawane. Miejsce spawania zabezpieczone będzie antykorozyjnie.
Od szyny wyrównawczej w pomieszczeniu UPS wyprowadzony będzie przewód uziemiający 0,6/1kV
typ YLYżo 1x35 do szyny uziemiającej w pomieszczeniu dystrybucyjnym w piwnicy a od tej szyny
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wyprowadzony będzie taki sam przewód do szyny uziemiającej w pomieszczeniu dystrybucyjnym
teleinformatycznym na I piętrze. Przewód uziemiający prowadzony będzie następująco :
- w pomieszczeniu UPS i w pomieszczeniach dystrybucyjnych na ścianie w proj. korytkach Fe/Zn
35x30,
- w korytarzu w piwnicy w istniejących korytach i rurach,
- przejście przewodu przez strop pomiędzy kondygnacjami wykonane będzie na istniejących ciągach
instalacyjnych w przepuście z rury RVS 28,
- przewód połączony będzie przez skręcenie do szyn uziemiających.
Lokalne szyny uziemiające w pomieszczeniach dystrybucyjnych w piwnicy i na I piętrze wykonane
będą taśmą Fe/Zn 30x5. Projektowane szyny ułożone zostaną na ścianach na izolatorach wsporczych,
malowane będą w zielono-żółte paski. Szafy dystrybucyjne instalacji teleinformatycznej oraz koryta w
pomieszczeniach dystrybucyjnych łączone będą do szyny uziemiającej przewodem 0,6/1kV typ YLYżo
1x6. Takim samym przewodem łączone będą między sobą poszczególne segmenty wszystkich
projektowanych stalowych koryt instalacyjnych.

4. Uwagi końcowe
1) Istotne zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem.
2) Wykonać komplet pomiarów powykonawczych zgodnie z obowiązującymi normami.
3) Przygotować dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zmian w stosunku do projektu.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Lp.

Tytuł rysunku

Numer
rysunku
T-01

Numer
arkusza
1

Skala

1.

Trasy okablowania i lokalizacja urządzeń – rzut I piętra

2.

Rozmieszczenie urządzeń w szafie dystrybucyjnej PD1.0/2

T-02

1

-

3.

Przyporządkowanie gniazd do paneli krosowych PD1.0/2

T-03

1

-

4.
5.
6.

Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych – rzut piwnicy
Schematy tablicy odbiorczej TD6
Projekt zagospodarowania terenu. Uziom zewnętrzny

E-01
E-02
E-03

1
1
1

1:100
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SZAFA PD1.0/2

Proj. Przepust szczotkowy

Panel wentylacyjny

rezerwa miejsca dla ODF

aktywnych

A Panel krosowy 24xRJ-45

B Panel krosowy 24xRJ-45
4xPanel krosowy 24xRJ45

C Panel krosowy 24xRJ-45

D Panel krosowy 24xRJ-45

Uwaga:
proj. Listwa uziomu

Legenda:
elementy projektowane

Podpis:

Skala:
Data:

2015

Elektry. Telekom.

1U
2U
3U
4U
5U
6U
7U
8U
9U
10U
11U
12U
13U
14U
15U
16U
17U
18U
19U
20U
21U
22U
23U
24U
25U
26U
27U
28U
29U
30U
31U
32U
33U
34U
35U
36U
37U
38U
39U
40U
41U
42U

RK Projekt
tel. 693 158 969

Uprawnienia nr:

DTT-TU/02298/02/U
Uprawnienia nr:

0734/97/U
Uprawnienia nr:

362/85/UW
Uprawnienia nr:

134/87/UW

Stadium

PW

Nr projektu : PT 8/2015
Nr arch.rys.

Nr rys.

T-02

Arkusz :

1

PANEL KROSOWY PD1.0/2A
156/01 156/02 156/03 156/04 156/05 156/06 156/07 156/08 156/09 156/10 156/11 156/12 155/01 155/02 155/03 155/04 155/05 155/06 155/07 155/08 155/09 155/10 155/11 155/12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

PANEL KROSOWY PD1.0/2B
155/13 155/14 155/15 155/16 155/17 155/18 155/19 155/20 154/01 154/02 154/03 154/04 154/05 154/06 154/07 154/08 154/09 154/10 153/01 153/02 153/03 153/04 153/05 153/06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

PANEL KROSOWY PD1.0/2C
153/07 153/08 152/01 152/02 152/03 152/04 152/05 152/06 152/07 152/08 152/09 152/10 152/11 152/12 152/13 152/14 152/15 152/16 101/01 101/02 101/03 101/04 101/05 101/06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

PANEL KROSOWY PD1.0/2D
101/07 101/08 101/09 101/10 101/11 101/12 193/01 193/02 194/01 195/01 195/02

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Legenda:
elementy projektowane

Podpis:

Skala:
Data:

2015

Elektry. Telekom.

1

RK Projekt
tel. 693 158 969

Uprawnienia nr:

DTT-TU/02298/02/U
Uprawnienia nr:

0734/97/U
Uprawnienia nr:

362/85/UW
Uprawnienia nr:

134/87/UW

Stadium

PW

Nr projektu : PT 8/2015
Nr arch.rys.

Nr rys.

T-03

Arkusz :

1

