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Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych - w oparciu o Dokumentację projektową, w tym: 

1. Rozbudowa instalacji sieci okablowania strukturalnego ograniczona do wykorzystania istniejących 

wskazanych lokalnych punktów dystrybucyjnych LPD, do których zostaną dołączone kolejne 

końcowe punkty abonenckie. 

a) LPD 31 – rozbudowa o 66 szt. gniazd abonenckich RJ45 

b) LPD 257 – rozbudowa o 46 szt. gniazd abonenckich RJ45 

c) LPD 325D – rozbudowa o 23 szt. gniazd abonenckich RJ45 

d) LPD 323A – rozbudowa o 4 szt. gniazd abonenckich RJ45. 

Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego przewiduje wykonanie 139 szt. torów miedzianej 

nieekranowanej sieci kategorii co najmniej 6 pomiędzy lokalnym punktem dystrybucyjnym LPD, 

a końcowym punktem abonenckim, czyli aby całe łącze – tzw. Permanent Link tworzył kategorię 

co najmniej 6. 

Po stronie lokalnych punków dystrybucyjnych LPD instalacja 19" paneli krosowych nieekranowanych 

o wysokości 1U oraz ilości 24 portów RJ45, za wyjątkiem punktu LPD 31, gdzie z uwagi na 

ograniczone miejsce należy zastosować panele o wysokości 1U 48 portów RJ45 (kat. 6A). 

W każdej istniejącej szafie LPD znajdują się wolne miejsca do zainstalowania paneli krosowych, 

które na etapie wykonawstwa wskaże Inwestor. 

Sieć logiczną wykonać przewodem 4-parowym skręcanym nieekranowanym typu U/UTP kategorii 6, 

450MHz, wykonany w technologii trudnopalnej (LSZH – Low Smog Zero Halogen). 

2. Rozbudowa sieci elektrycznej napięcia gwarantowanego z UPS poprzez dołączenie dodatkowych 

obwodów elektrycznych do istniejących tablic elektrycznych: 

a) TKU3 – rozbudowa o 6 szt. obwodów elektrycznych 

b) TKU4 – rozbudowa o 6 szt. obwodów elektrycznych 

c) RK 253 – rozbudowa o 4 szt. obwodów elektrycznych 

d) RK 322 – rozbudowa o 5 szt. obwodów elektrycznych 

Wyjątkiem będzie obszar w budynku A na poziomie piętra 1 gdzie zaprojektowano nową lokalną 

tablice elektryczną TKU6, dla której projektowane są 4 szt. obwodów elektrycznych. 

Instalacje obwodów elektrycznych gniazd prądowych napięcia gwarantowanego wykonać kablem 

energetycznym typu N2XH-J 3x2,5mm2 o izolacji na napięcie 0,6/1,0kV. Linię zasilającą tablice 

TKU6 wykonać kablem energetycznym typu N2XH-J 5x10 o izolacji na napięcie 0,6/1,0kV. 

Są to kable bezhalogenowe o niskiej emisji dymów w klasie reakcji na ogień B2ca. 

W wybranych obszarach na każdej kondygnacji budynku znajdują się dedykowane tablice 

elektryczne napięcia gwarantowanego, do których odpowiednio należy podłączyć nowe obwody 

elektryczne. Każdy nowy obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym 

różnicowoprądowym z członem nadmiarowo – prądowym typu C16A/0,03A/A, (ch-ka A – prądy 

upływowe sinusoidalne i pulsacyjne). 

Nowoprojektowana tablica wyposażona będzie w poniższą aparaturę: wyłącznik główny, modułowy 

blok rozdzielczy, lampki sygnalizacyjne z wyłącznikiem, zabezpieczenia ochrony przepięciowej, 

wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowo – prądowym. 

3. Trasy kablowe należy wykonać natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych zgodnie 

z dotychczasowym standardem wykonania. Z uwagi, że projekt obejmuje wykonanie punktów 

elektryczno-logicznych (PEL) instalacje każdego typu należy prowadzić oddzielnie wykorzystując to 

tego przegrody instalacyjne w listwie PVC. 

Zakłada się również wykorzystanie istniejących głównych tras kablowych w ciągach 

komunikacyjnych w przestrzeniach sufitów podwieszanych, a także w istniejących trasach drabinek 

dla hal produkcyjnych. Dla pomieszczeń typu biurowego instalację należy układać w istniejących 

listwach elektroinstalacyjnych. W przypadkach gdzie ilość miejsca nie pozwala na wykorzystanie 

istniejących listew należy ułożyć nowe. 

4. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać wymagane przepisami pomiary sprawdzające 

oraz dokumentację powykonawczą (3 egz. + nośnik elektroniczny). 


