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1 Informacje ogólne 

Załącznik nr 1, wymagania szczegółowe i parametry techniczne urządzeń dokoncepacja instalacji teleinformatycznej systemu 
okablowania strukturalnego na potrzeby monitoringu CCTV w budynku Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. 

1.1 Wymagania ogólne 

Dla połączeń zapasowych wykonanych pomiędzy sąsiadującymi punktami dystrybucyjnymi PD wszystkie komponenty 
muszą charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii 7A (zgodnie z normą ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 
2.2 2011-06). System składający się z komponentów kategorii 7A musi posiadać certyfikat niezależnego laboratorium posiadającego 
akredytacje typu AC, potwierdzający zgodność łącza klasy FA z normą ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) w zakresie testu łącza 2 
konektorowego CHANNEL. Szczegółowe parametry oraz specyfikacje produktów stanowi załącznik nr 1 do koncepcji. 

Dla połączeń wykonanych pomiędzy punktami PD a punktami końcowymi PL zgodność parametrów modułów gniazd z 
obowiązującymi normami dla minimum kategorii 6A, musi odpowiadać wymaganiom normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 
11801:2011 oraz europejskiej tj. EN 50173-1 i fakt ten na etapie oferty musi zostać potwierdzony poprzez przedstawienie min. 
dwóch certyfikatów wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC), niezależne, notyfikowane laboratoria.Zgodność 
parametrów kabla użytego do wykonania połączeń pomiędzy szafami PD a punktami PL z obowiązującymi normami minimum 
kategorii 7 musi odpowiadać wymaganiom normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 i być na etapie oferty potwierdzona 
poprzez przedstawienie certyfikatów wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC), niezależne, notyfikowane laboratoria.  
Należy zapewnić również certyfikat z niezależnego laboratorium posiadającego akredytacje typu AC, potwierdzający zgodność łącza 
pomiędzy PD a PL dla klasy EA, z normą ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN 50173-1 (2011-09) w zakresie testu łącza 2 
konektorowego Permanent Link.   

Wymaga się, aby producent systemu okablowania strukturalnego spełniał wymagania jakościowe potwierdzone 
certyfikatem np. ISO 9001:2008 zarówno w zakresie działalności handlowej jak i produkcyjnej.  

Wymóg posiadania powyższych certyfikatów jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakości i powtarzalności 
najwyższych parametrów komponentów i całego systemu. 

W celu optycznej identyfikacji wymaga się, aby wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, 
gniazda, kable, kable krosowe, płyty czołowe gniazd, prowadnice kablowe) były oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwą 
tego samego producenta. System okablowania strukturalnego musi obejmować kompletne rozwiązanie dla techniki miedzianej, 
światłowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z osprzętem. Wszystkie powyższe elementy muszą 
stanowić jeden i pełny system okablowania i pochodzić z jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta. Elementy systemu 
okablowania powinny szczególnie być nastawione na uniwersalność, skalowalność, łatwość w montażu oraz prostotę i przejrzystość 
całości rozwiązań.  

 

2 Minimalne Parametry techniczne głównych elementów systemu 

2.1 Główny Punkt Dystrybucyjny. Szafa serwerowa. 

Szafy muszę spełniać najnowsze wydania norm: 

ISO 11801:2002/Am1:2008+Am2:2010, EN 50173-1: 2011, EN 50173-2: 2008/ A1: 2011, EN 50174-1: 2010/A1: 2011, PN-EN 
50310:2012, TIA/EIA-568-B.2, PN/E 08106/EN 60529, EN-6297-3-100, PN-EN 41003, PN-EN 60529:2003, EIA-310-B i dyrektywami 
73/23/EWG oraz 93/68/AWG. 

Szafy muszą być produkowane zgodnie z systemem jakości ISO 9001 oraz ISO14001.Producent szaf musi spełniać 
wymagania dotyczące normy jakości w spawalnictwie DIN EN ISO 3834 poprzez posiadanie ważnego certyfikatu potwierdzającego 
pełne wymagania (poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2. 
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• Wymiary szaf: Wysokość: 42U szerokość: 800mm, głębokość 1200mm.  
• Nośność szaf nie mniejsza niż 1500kg. 
• Rama spawana stabilna, laserowo cięta z profili stalowych gr. min 1,5 mm, otworowana w każdej płaszczyźnie. (nie 

dopuszcza się szaf skręcanych oraz wykonanaych w opraciu o profil aluminiowy.) Szafa z licznymi poziomymi oraz 
pionowymi otworami umożliwiającymi montaż elementów do organizacji okablowania oraz listew zasilających. Przykręcany 
dach wyposażony w min. 4 otwory 2U (dach do szafy szerokości 800mm posiada dodatkowe otwory poza płaszczyzną 19’’ 
do wprowadzenia okablowania).  

• Przednia płaszczyna szafy musi być odpowiednio uszczelniona przed swobodnym przepływem powietrza na tył szafy. W 
tym celu z przodu szafy, z obu stron, przestrzeń pomiędzy profilami montażowymi a bokiem szafy uszczelniona 
panelemmaskującym pionowym z funkcjonalnością zwiększenia przestrzeni rakowej szafy o 3U. 

• Z tyłu szafy, z obu stron zamontowane pionowe darbinki kablowe w celu organizacji okablowania. 
• 6 profili montażowych z możliwością przesuwu.Każdy profil z zaznaczoną wysokością U (numeryczny opis). 
• Istnieje możliwość rozstawu profili od 19’’ do 21”, możliwość dzielenia profili montażowychw poziomie na dwie niezależne 

sekcje o różnych rozstawach głębokości. 
• Drzwi przednie oraz tylne z perforacjąmin. 80%, oraz powierzchnią perforacji min. 69%. Możliwość montażu prawo i 

lewostronnego oraz beznarzędziowego demontażu/montażu drzwi. Drzwi w standardzie przystosowane pod montaż 
zamków elektromagnetycznych, wyposażone są w metalowy kanał kablowy do prowadzenia kabla po obrzeżach. 
Możliwość otwarcia drzwi o 225’. W standardzie wyposażone w zamek 4 punktowy. 

• Ściany z blachy stalowej, zdejmowane, mocowane przy pomocy na zatrzask z możliwością jednoczesnego zamknięcia na 
klucz. 

• Szafy przygotowane do zabudowy typu kiosk. 
• Szafa posadowiona na cokole o wysokości min. 100mm.  
• Szafa serwerowa musi być dostosowana do instalacji systemu kanałów teleinformatycznych montowanych bezpośrednio 

na dachu szaf. Producent musi posiadać taki system kanałów nasufitowych w ofercie. 
• W szafie należy zamontować listwę uziemiającą i zapewnić odpowiednie połączenie galwaniczne pomiędzy uziemieniem i 

elementami metalowymi w szczególności panelami ekranowanymi.  
• Szafy muszą posiadać pisemne potwierdzenie możliwości instalacji sprzętu IT wiodących producentów takich jak: serwery 

Dell, IBM, HP, Fujitsu, macierze NetApp, EMC, Hitachi, Dell, IBM, przełączniki Brocade, Cisco, F5 itp.  
 

2.2 Główny Punkt Dystrybucyjny. Szafa dystrybucyjna. 

• Wymiary szaf: Wysokość: 42U szerokość: 800mm, głębokość 800mm. 
• Nośność ramy szafy nie mniejsza niż 1200kg. 
• Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm przystosowana do ustawienia na cokole. (nie dopuszcza się szaf skręcanych 

oraz wykonanaych w opraciu o profil aluminiowy.) 
• Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie są po dwa otwory 8U pod 

zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli; 
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• Drzwi przednie ramowe, wypełnione szybą hartowaną, z możliwością montażu prawo i lewostronnego  i 
zamkiem trzypunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180°. Ściana tylna z 
blachy stalowej gr. 1 mm, możliwość zamontowania drzwi przednich  w tylnej części szaf; 

• Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. 
• Z przodu szafy, z obu stron w przestrzeń pomiędzy profilami montażowymi a bokiem szafy na całej wysokości 

zamontowany pionowy organizator kablowy. Z tyłu szafy, z obu stron zamontowane pionowe darbinki kablowe w celu 
organizacji okablowania. 

• Szafa wyposażona w dachowy panel wentylacyjny min. 6-wentylatorowy z termostatem. Należy zachować wymagania 
normy PN-N-01307:1994. (Dla pomieszczeń gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umysłowa 
należy nie przekraczać poziomu 40 dB, a w standardowych pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do 65 dB.) 

• Szafa posadowiona na cokole o wysokości min 100mm. W cokole zamontowany zestaw filtrujący z wymienną włókniną. 
• Produkcja szaf musi odbywać się zgodnie z systemami jakości ISO9001 oraz ISO 14001;  

Producent szaf musi spełniać wymagania dotyczące normy jakości w spawalnictwie DIN EN ISO 3834 poprzez posiadanie 
ważnego certyfikatu potwierdzającego pełne wymagania (poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2. 
Odpowiednie potwierdzenia muszą być załączone do oferty.  

 

 

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejsciowionych w pomieszczeniach biurowych. 

 

2.3 Pośrednie (Piętrowe) Punkty Dystrybucyjne. Szafy wiszące – wymagania konstrukcyjne szafy 

Minimalne parametry szafy wiszącej: 

• Wymiary. Należy tak dobrać wysokość szafy aby po zainstalowaniu wszystkich urządzeń pozostało min. 30% wolnego 
miejsca wyrażonego w „U”. Głębokość szafy min. 400mm.  

• Szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami  PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529 (nie dotyczy szafy 
z  zamontowanymi przepustami szczotkowymi),  

•  Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,  
• Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy 

do prowadzenia i układania kabli),  
• W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montażu modułu wentylacyjnego 1-2 wentylatorowego do 

szaf wiszących, 
• Możliwość otwarcia tylnej części szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich, 
• W części górnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wiązek kablowych (250 x 70 mm) - 1 x część górna, 1 x 

część dolna, 2 x część tylna, 
• Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr . 1,25 mm,  
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• Ściana tylna z blachy stalowej gr . 1,5 mm, mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających otwieranie szafy o 180 st,  
• Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną o gr . 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach 

umożliwiających otwieranie o 180 st (opcjonalnie pełne drzwi stalowe), 
• Drzwi otwierane prawo lub lewo stronnie - funkcja uzyskiwana przez możliwość dowolnego zawieszania (góra - dół) szafy 

na ścianie,  
• W standardzie para pionowych profili 19” z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych trawersach z rastrem 25 mm,   
• Minimalna odległość od drzwi przednich 31,5 mm (możliwość dodawania kolejnych profili montażowych). Maksymalny 

rozstaw profili montażowych w szafie na głębokość: 
o szafy głębokości 500 mm - 435 mm, 
o szafy głębokości 600 mm - 535 mm. 

 

• Szafa wyposażona w dwa dachowe wentylatory sterowane termostatem . Szafa powyżej 12U wyposażona w cztery (dwa 
dachowe oraz dwa zamontowane w podstawie) wentylatory sterowane termostatem . Należy zachować wymagania normy 
PN-N-01307:1994. (Dla pomieszczeń gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umysłowa należy nie 
przekraczać poziomu 40 dB, a w standardowych pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do 65 dB.) 

• Szafy wyposażone w niepowtarzalny -unikalny zamek z system klucza master. 
• Produkcja szaf musi odbywać się zgodnie z systemami jakości ISO9001 oraz ISO 14001;  

Producent szaf musi spełniać wymagania dotyczące normy jakości w spawalnictwie DIN EN ISO 3834 poprzez posiadanie 
ważnego certyfikatu potwierdzajacego pełne wymagania (poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2.Odpowiednie potwierdzenia 
muszą być załączone do oferty. W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejscowionych w 
pomieszczeniach biurowych należy zachować wymagania normy PN-N-01307:1994.Dla pomieszczeń gdzie jest 
wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umysłowa należy nie przekraczać poziomu 40 dB, a w standardowych 
pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do 65 dB. 
 
 
 

2.4 Listwy zasilającezarządzalne 

Ze względu na konieczność monitorowania zasilania oraz środowiska we wszystkich szafach GPD oraz PD należy zastosować 
zarządzalne listwy zasilające z funkcją monitoringu środowiska. W szafach serwerowych znajdujących się GPD należy zamontować 
po dwie trójfazowe 32A listwy wyposażone w min 18 gniazd IEC320 C13 oraz min 6 gniazd IEC320 C19. Gniazda wykonane 
fabrycznie w trzech różnych kolorach. Dla gniazd zasilanych z danej fazy musi być dedykowany indywidualny kolor (np. L1- 
niebieski, L2 – żółty, L3 – czerwony). Obudowa listwy nie może przekraczać na szerokość 67 mm i na głębokość 45 mm. . W 
szafach serwerowych GPD do modułu kontroli parametrów środowiska wymaga się podłączenia czujnika temperatury i wilgotności, 
czujnika zalania, czujnika dymu oraz dwóch czujników otwarcia drzwi. W szafie dystrybucyjnej  znajdującej się GPD oraz szafkach 
PD należy zamontować po jednej 19” listwie zasiljącej jednofazowej 32A wyposażonej w min 8 gniazd IEC320 C13 oraz min 4 
gniazda IEC320 C19. W szafach „piętrowych” PD do modułu parametrów środowiska wymaga się podłączenia czujnika temperatury i 
wilgotności, oraz jednego czujnika otwarcia drzwi. Wszytskie czujniki mają być podłączane do dedykowanych portów w standardzie 
RJ11. 

Wszystkie wyżej opisane listwy muszą posiadać następujące możliwości: 

• Listwa ma zapewniać komunikację i wysyłanie alarmów poprzez wieloużytkownikowy interfejs webowy, e-mail do 
administratorów, trapy SNMP. 

• Listwa ma zapewniać zarządzanie stanem (włączone/wyłączone) każdego wyjścia. 
• Listwa ma zapewniać zdalny monitoring parametrów m.in. napięcie, obciążenie, Pobór mocy, zużycie energii, stany 

czujników, odczyt stanu gniazda (włączone/wyłączone) dla poszczególnego gniazda, fazy i całej listwy. 
• Listwa ma być wyposażona w wyświetlacz z możliością przełączania pomiędzy ekranami wyświetlacza.  
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• Listwa ma być wyposażona w zintegrowany moduł monitoringu parametrów środowiska oraz zapewniać alarmy 
systemowe (po podpięciu odpowiednich czujników). 

• Listwy mają mieć możliwość spięcia łańcuchowego w grupę do 4 listew w celu zarządzania i monitorowania grupy przy 
wykorzystaniu jednego adresu IP. 

• Listwa ma zapisywać wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnętrznej pamięci. 
• Listwa ma mieć możliwość restartu poszczególnych liczników zużycia energii (kWh) 

 

 

Przykładowe widok listwy zarządzalnej. 

Listwy musza być kompatybilne i musząc pozwalać na integrację z zewnętrznym oprogramowaniem do integracji i wizualizacji typu 
system automatyki serwerowni. 

2.5 System Manager for DataCenter – Aplikacja do integracji,monitorowania i zarządzania 
infrastrukturą. 

W obiekcie należy zainstalować system pozwalający na uzyskanie informacji co do faktycznego stanu urządzeń i instalacji oraz 
podstawowych parametrów ich pracy. System ma umożliwiać szybką lokalizację alarmów, podstawowe logowanie danych czy też 
automatyczną reakcję na określone sygnały pochodzące z urządzeń. System w warstwie graficznej musi mieć możliwość 
jednoznacznego zaprezentowania dynamicznie zmieniających się informacji.  

Podstawowe funkcje oprogramowania realizowane poprzez dynamicznie powiązane grafiki: 

• Wizualizacja i zdalne sterowanie listwami zarządzalnymi oraz automatycznymi przełącznikami źródła zasilania (wszystkie 
funkcje, parametry, stany) zainstalowanymi w szafach serwerowych. 

• Możliwość integracji z kontrolą dostępu zainstalowaną na obiekcie. 
• Możliwość kontroli linii zasilających. 
• Możliwość monitoringu wentylacji. 
• Możliwość integracji z monitoringiem klimatyzacji. 
• Możliwość monitorowania stanu UPS-ów. 
• Możliwość monitorowania stanu agregatu prądotwórczego. 
• Możliwość monitorowania  rozdzielnic RE oraz jakości parametrów elektrycznych. 
• Proste  przemieszczanie pomiędzy widokami konkretnej instalacji, urządzeniami oraz innymi obiektami zintegrowanymi.  
• Sygnały z systemu na bieżąco modyfikowane są grafiką, powodując zmianę koloru lub pulsowanie symboli, aktualizację 

wyświetlanej wartości, wyświetlanie komunikatu tekstowego oraz zmianę tekstu komunikatu lub symbolu. 
• Obsługa alarmów zgłaszanych przez sterowniki i system (w tym alarmowe).  
• Komunikaty wyświetlane wg priorytetów alarmów (pierwszy alarm pożarowy, drugi alarm bezpieczeństwa, itd.) i w 

kolejności chronologicznej.  
• System musi zapewniać buforowanie wszystkich alarmów zgłaszanych jednocześnie. 
• System musi umożliwiać rejestrację danych bieżących z monitorowanych instalacji i urządzeń w celu wykorzystania ich 

przy tworzeniu raportów - możliwość eksportu do programu MS Excel i innych baz danych. 
• System uprawnień i zabezpieczeń musi umożliwiać dostęp tylko osobom upoważnionym. Każdy operator musi mieć 

przydzielone swoje dane identyfikacyjne i hasło. 
• Możliowość pracyw trybie wieloekranowym oraz na urządzeniach mobilnych. 
• Możliwość instalacji na maszynach wirtualnych typu Windows serwer 2008, Windows serwer 2012 RS. 

 
Komunikacja i sposób transmisji: 

• Transmisja pomiędzy urządzeniami jest realizowana na łączu Ethernet (łączność TCP / IP/UDP, IPX/SPX). 
• Przeglądanie oraz sterowanie systemem z poziomu przeglądarki internetowej. 
• Komunikacja pomiędzy aplikacjami za pośrednictwem sieci komputerowych XML, HTTP, HTML. 
• Komunikacja z kartami wejść/wyjść włożonymi do komputera, na którym uruchomiony jest system - (np. kart AXIOM, 

MOXA, PCLab, Tedia, Advantech, Neovision, Elcom, National-Instruments, Biblioteki DLL, serwer OPC). 
• Współpraca z bazami: dBase, EXCEL, Microsoft Access,  Paradox, FoxPro, MS SQL Serwer, MySql, Oracle, itp. 
• Obsługa SNMP, MODBUS, M-BUS, BACnet,  
• Obsługaprotokołówdostępnychdlasterowników PLC:Siemens,Simatic, SAIA, Mitsubishi, Allen-
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Bradley DF1, DF1 Koyo, Omron, Telemecanique, Modicon, ADAM, i inne. 
 

Bezpieczeństwo 

• Administrator systemu musi mieć możliwość określenia, dla każdego operatora, odpowiedniego zakresu uprawnień 
pozwalającego dobrze zorganizować współpracę pomiędzy zarządzającym systemem, operatorami i innymi 
użytkownikami. 

• Możliwość zablokowania wszystkich krytycznych klawiszy w Windows. 
• Kontrola wykonywanej aplikacji: WatchDog programowy. 
• Ochrona przed przepełnieniem dysku: struktura cykliczna trendów, alarmów i zdarzeń. 
• Zabezpieczenie projektów w środowisku programowania poprzez hasło - ochrona "knowhow" użytkownika. 

 

2.6 Multimedialny Moduł 4P, kat.8.2 

Wieloaplikacyjne gniazdo telekomunikacyjne MATO (Multi-applicationTelecommunicationsoutlet)przeznaczonejest dla instalacji 
teleinformatycznych i multimedialnych. Wykonane w całości z metalu w konstrukcji jednoczęściowej, zapewniającej pełne 
ekranowanie 360°na poziomie obudowy oraz na poziomie każdej pary. Ciągłość ekranu na poziomie całej skrętki i na poziomu pary. 
Moduł ten spełnia wymagania dla kategorii 8.2. 

 

Charakterystyka produktu: 

- Złącze 2 x Faston 2,8mm. 
- Dopuszczalny przekrój żył: AWG 22. 
- Gniazdo 4-parowe. 
- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC. 
- Pełne ekranowanie 360° na poziomie gniazda i poszczególnych par. 
- Złącze zapewniające połączenia gazoszczelne odporne na korozję i zanieczyszczenia. 
- Moduł bez płytki drukowanej. 
- Kompatybilny zarówno z kablem typu drut oraz linka. 
- Pełna zgodność PoE / PoE + ze standardem IEEE 802.3af i IEEE 802.3at. 

 
Właściwości fizyczne i mechaniczne: 

- Gabaryty: 36 x 14 x 17 mm. 
- Obudowa: Zn (cynk). 
- Powierzchnia: Cu/Ni (miedź/nikiel). 
- Styki: CuBe2 / Ag 0,8µm (miedź/beryl / srebro). 
- Ilość cykli wpięcia/wypięcia wtyków do gniazda: >750. 
- Temperatura pracy: -10°C do 60°C. 

 
Właściwości elektryczne i transmisyjne: 

- Rezystancja styku: 4,3 MΩ 
- Rezystancja izolacji: >500 MΩ 
- Dopuszczalne obciążenie prądowe: 1,5 A 
- Impedancja sprzężeniowa: 10 MHz < 80 MΩ 
- Pasmo przenoszenia: do 2300 MHz 
- Tłumienność złącza: >88 dB 
- Minimalny NEXT: 80dB / 2300 MHz 
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Standardy: 

- Kat 7A zgodne z normą ISO/IEC 60603-7-71 
- KL FA zgodne z normą ISO/IEC 11801 i EN 50173, 2. 
- Multi-application Telecommunications outlet MATO ISO/IEC 15018 
- Multi-application Telecommunications outlet MATO PN-EN 50173-4  
- PN-EN 50173 
- ANSI/TIA-568  
- ISO/IEC 61076-3-104 2GHz Ed. 3.0 
- EN 55022 (Klasa B) 
- EN 50081 
- EN 50082 
 
Multi-applicationTelecommunicationsoutlet MATO musi gwarantować obsługę wieluaplikacji zarówno kanałów ICT jak I 
BCT.Wieloaplikacyjne gniazdo telekomunikacyjne MATO  musi gwarantować dowolny podział usług, transmisję aplikacji, 
podłączenia urządzeń z różnymi interfejsami min.: CATV-IEC, SAT-F, RJ45, RJ11, SCART, CINCH, Component Video, VGA, DVI, 
HDMI, USB, B&O, Bose, Revox.  Wieloaplikacyjne gniazdo telekomunikacyjne MATO musi gwarantować możliwość transmisji 
wielokanałowej na jednym kablu np.: 
 

• 4 x 1 para aplikacji takich jak głos, faks (RJ45, RJ11,RJ12), opcjonalnie CCTV/CATV, 
• 3 usługi: np.. 2 x 1 aplikacje plus 1 x 2 aplikacji, takich jak Ethernet lub fast Ethernet (RJ45, RJ11,RJ12), 
• 2 usługi: np.. 2 x 2 aplikacje(RJ45, RJ11,RJ12), 
• 1 usługi: np.. 1 x 4 aplikacje  takich jak Gigabit Ethernet (RJ45). 

 
 

Transmisja różnych aplikacji musi być realizowana poprzez specjalistyczne kable krosowe dostosowane dla każdej z żądanych 
aplikacji. Multi-application Telecommunications outlet musigwarantowaćtransmisjeminimalne10Gigabit.Ethernet zdefiniowana dla 
kategorii 7A oraz możliwość transmisji 25 oraz 40 GigabitEthernetu. 
 
 
2.7 Ekranowany moduł RJ45 kategori i  6A  

 

Minimalne parametry produktu 

• Moduły RJ45 musi być wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaż w każdym dostępnym 
osprzęcie. Moduł RJ45 powinien zapewnić uniwersalność rozwiązania (taki sam moduł po stronie gniazda i po stronie 
panela krosowego modularnego). 

• Moduł RJ45 musi posiadać możliwość zrobienia zarówno beznarzędziowego, narzędziowego oraz wielokrotnego użytku - 
pozwalać na demontaż z kabla skrętkowego a następnie powtórne zaterminowanie.  

• TYP modułu RJ45 musi być taki sam dla wszystkich możliwych w danym systemie kategorii (kat5, kat6, kat6A) i technologii 
(ekranowanej i nieekranowanej) – (Jeden standard, jeden typ dla rozwiązania nieekranowanego i ekranowanego bez 
względu na kategorię). 

• Moduł RJ45 musi posiadać kolorystyczne wyróżnienia kategorii dla której jest dedykowany. 
• Moduł RJ45 musi posiadać trwałe oznaczenie kategorii dla której jest dedykowany, logo producenta i logo systemu. 
• Moduł RJ45 Keystone JACK  musi posiadać minimum dwa certyfikaty dwóch niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 

3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 
((2009-08))}  dla potwierdzenia spełniania parametrów. 

• Przynajmniej jeden z certyfikatów musi potwierdzać spełnianie następujących norm i standardów:  IEC 60603-7-51, 
IEC60512-27-100, IEC60512-99-001:2012, potwierdzać spełnienie procedury badawczej RE-EMBEDDED oraz 
potwierdzać kompatybilność z transmisją Power over Ethernet Plus (PoE+). 

• Moduł RJ45 Keystone JACK musi posiadać kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg 
schematu T568A lub T568B. Podczas instalacji należy zastosować schemat T568B. 
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2.8 Panel krosowy dedykowany dla połączeń klasy FA  

Panel krosujący modularny 24-portowy, umożliwiający zabudowanie do 24 modułów typu Mato. 

Charakterystyka produktu 

• Uniwersalny panel 19” dla modułów typu Mato. 
• Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabla, 
• Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów, 
• Styk do podłączenia uziemienia, 
• Kolor: czarny (RAL 9005), 
• Gabaryty: 1U (482,6 x 44 mm). 

 

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach: 
IEC 60297-3-100 
PN-EN 50173-1 
EN 50173-1 
ISO/IEC 11801 
ANSI/TIA-568-C.2 

 

2.9 Kabel instalacyjny kategori i  7 SFTP 

Okablowanie miedziane ma być prowadzone 4-parowym podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) kat.7 (wymagane 
oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH – Low Smog Zero Halogen); FRNC (ang. Flame Retardant 
Non Corrosive), zgodnie z normą IEC 60754-2. Kabel musi posiadać trwałe rozróżnienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.Na 
kablu musi być naniesiony (na całej długości) indeks producenta, dokładny opis kategorii oraz sposobu ekranowania lub braku 
(X/XTP) oraz NVP. 
Skrętka teleinformatyczna musi posiadać minimum jeden certyfikat niezależnego instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w 
zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2(2011-06), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12), ANSI/TIA-568-C.2 (2009-8)}  dla 
potwierdzenia spełniania parametrów. 

Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną (FRNC). Ekran takiego 
kabla ma być zrealizowany na dwa sposoby: 

 
• w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET W kablu powinny być cztery taśmy ekranujące. Każda z nich 

powinna obejmować jedną parę, tak aby każdej z nich zapewnić pełne ekranowanie względem trzech sąsiednich (w celu 
redukcji oddziaływań miedzy parami). 

• w postaci wspólnej siatki okalającej dodatkowo wszystkie pary (skręcone razem między sobą) w celu redukcji wzajemnego 
oddziaływania kabli pomiędzy sobą. 

 
Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszyć 
poziom zakłóceń od kabla. Pozwala także w dużym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich 
częstotliwości. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące specyfikacje. 
Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.690MHz dla kabla 
kat.7.  
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WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO 

Opis konstrukcji: 

Opis Kabel S/FTP (PiMF) 695 MHz 

Zgodność z normami ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2011, EN 
50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategorii 7), 

IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034 

Średnica przewodnika drut 23 AWG (Ø 0,56 mm) 

Liczba par kabla 4 (8 przewodów) 

Średnica zewnętrzna kabla 6,9 mm 

Minimalny promień gięcia 30mm 

Waga 50,2 kg/km 

Temperatura pracy -20ºC do +60ºC 

Temperatura podczas  instalacji 0ºC do +50ºC 

Osłona zewnętrzna FRNC, kolor żółty 

Ekranowanie par laminowana folia aluminiowa  

Ogólny ekran plecionka miedziana, cynowana 

 

Rys. Przekrój kabla S/FTP (PiMF)  

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe: 

Pasmo przenoszenia (robocze) 690MHz 

Pasmo przenoszenia max. 1000MHz 

Impedancja 1-600 MHz: 100 ±5 Ohm 

NVP 75% 

Opóźnienie 500ns/100m 

Tłumienie: 52,5dB przy 695MHz;  

NEXT 80dB przy 695MHz 

PSNEXT 77dB przy 695MHz, 

PSELFEXT 38dB przy 695MHz; 

RL: 19dB przy 695MHz, 

ACR: 27dB przy 695MHz  

Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km 

Rezystancja przewodnika 145 Ohm max. /km 

Pojemność wzajemna 44 nF/km  dla 800 Hz 

Tłumienie sprzężeniowe ≥80 dB 
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2.10 Kabel instalacyjny kategori i  7A  SFTP 

Minimalne parametry produktu 

Okablowanie miedziane ma być prowadzone 4-parowym podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) kat.7A (wymagane 
oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii trudnopalnej; LSHF (LSZH), zgodnie z normą IEC 60754-2.Kabel musi 
posiadać trwałe rozróżnienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.Na kablu musi być naniesiony (na całej długości) indeks 
producenta, dokładny opis kategorii oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP. 
Skrętka teleinformatyczna musi posiadać minimum jeden certyfikat niezależnego instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w 
zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC 61156-5 Ed.2.1, EN 50288-9-1:2012, ANSI/TIA 
568-C.2, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2-1, IEC 61034-2.AMD1, IEC 60754-2, EMC 9 dla potwierdzenia spełniania parametrów. 

Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną . Ekran takiego kabla 
ma być zrealizowany na dwa sposoby: 

• w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET w kablu powinny być dwie taśmy ekranujące. Każda z nich 
powinna obejmować dwie pary, tak aby każdej z nich zapewnić pełne ekranowanie względem trzech sąsiednich (w celu 
redukcji oddziaływań miedzy parami). 

• w postaci wspólnej siatki okalającej dodatkowo wszystkie pary (skręcone razem między sobą) w celu redukcji wzajemnego 
oddziaływania kabli pomiędzy sobą. 

 
Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz 

zmniejszyć poziom zakłóceń od kabla. Pozwala także w dużym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i 
niskich częstotliwości. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące specyfikacje. 
Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.1200MHz dla 
kabla kat.7A.  

 
WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO 

Opis konstrukcji: 

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 1200 MHz 

Zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, EN 50173-1:2011, 

ISO/IEC 61156-5:Amd1, TIA/EIA 568-C.2, EN 50288-9-1:2012 

IEC 60332-1; IEC 61034-1, IEC 61034-2 , IEC 60754-2 

Średnica przewodnika: drut 23 AWG (Ø 0,58 mm) 

Liczba par kabla 4 (8 przewodów) 

Średnica zewnętrzna kabla 7,8 mm 

Minimalny promień gięcia 35mm 

Zawartość miedzi 28 kg/km 

Waga 66 kg/km 

Temperatura pracy -20ºC do +60ºC 

Temperatura podczas  instalacji 0ºC do +50ºC 

Osłona zewnętrzna: LSHF, LSOH, melonowo-żółty RAL 1028 

Ekranowanie par: laminowana folia aluminiowa  

Ogólny ekran: plecionka miedziana, cynowana 
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Rys. Przekrój kabla S/FTP (PiMF)  

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe: 

Pasmo przenoszenia (robocze) 1000MHz 

Pasmo przenoszenia max. 1200MHz 

Impedancja 1-100 MHz: 100 ±5 Ohm 

NVP 76% 

Opóźnienie 439ns/100m 

Tłumienie: 65,2przy 1200MHz;  

NEXT 82dB przy 1200MHz; 

PSNEXT 79dB przy 1200MHz; 

PSELFEXT 41dB przy 1200MHz; 

RL: 15dB przy 1200MHz; 

ACR: 17dB przy 1200MHz;   

Tłumienie sprzężeniowe ≥80 dB 

 

2.11 Kabel instalacyjny 2000Mhz S/FTP kat. 8.2 

Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, 
wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,4mm (co determinuje maksymalną 
średnicę żyły na 22AWG). Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej.  

Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSHF-FR). Ekran 
takiego kabla ma być zrealizowany na dwa sposoby: 

• w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET w kablu powinny być cztery taśmy ekranujące. Każda z nich 
powinna obejmować jedną parę, tak aby każdej z nich zapewnić pełne ekranowanie względem trzech sąsiednich (w celu 
redukcji oddziaływań miedzy parami). 

• w postaci wspólnej siatki okalającej dodatkowo wszystkie pary (skręcone razem między sobą) w celu redukcji wzajemnego 
oddziaływania kabli pomiędzy sobą. 

 
Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszyć 
poziom zakłóceń od kabli sąsiednich i elektrycznych. Pozwala także w dużym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno 
wysokich, jak i niskich częstotliwości. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące 
specyfikacje. Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 
2000MHz dla kabla nowej kategorii kat.8.2. Kabel instalacyjny ekranowany 4-parowy przeznaczony do instalacji teleinformatycznych 
i multimedialnych. 
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WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO 

Opis konstrukcji: 

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 2000 MHz 

Zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd. II , , EN 50173-1, EN 50288-9-1 

IEC 61156-5; IEC 61156-9 (46C/989/CD) 

PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt 

Średnica przewodnika: drut 22 AWG (Ø 0,64 mm) 

Liczba par kabla 4 (8 przewodów) 

Średnica zewnętrzna kabla 8,5 mm 

Minimalny promień gięcia 4xD 

Waga 80  kg/km 

Temperatura pracy -20ºC do +60ºC 

Temperatura podczas  instalacji 0ºC do +50ºC 

Osłona zewnętrzna: LSHF-FR, żółty RAL 1021 

Ekranowanie par: laminowana folia aluminiowa PiMF 

Ogólny ekran: plecionka miedziana, cynowana 

 

Przekrój kabla S/FTP (PiMF) 

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe: 

Pasmo przenoszenia (robocze) 2000MHz 

Pasmo przenoszenia max. 2000MHz 

Impedancja 100 MHz: 100 ±5 Ohm 

NVP 73% 

Opóźnienie 20ns/100m 

Tłumienie: (dB/100m) 88,4dB przy 2000MHz;  

NEXT 70dB przy 2000MHz 

PSNEXT 67dB przy 2000MHz, 
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PS-ACR-F 47dB przy 2000MHz; 

RL: 15dB przy 2000MHz, 

ACR: (dB/100m) - 18,4dB przy 2000MHz  

Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km 

Rezystancja przewodnika 130 Ohm  /km 

Pojemność wzajemna 43 nF/km  dla 800 Hz 

Tłumienie sprzężeniowe ≥85 dB 

 

2.12 Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 skośny 1U 

 

 
Kable należy zakończyć na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, skośne porty + 24* Moduł Keystone, RJ45, 
ekranowany, Kat.6A; Panele modularne ze skośnym ułożeniem modułów RJ45; Panele skośne zapewniające łagodne 
wyprowadzenie patchcordów musy gwarantować montaż modułów od kategorii 5e do 7Aoraz adapterów światłowodowych lub 
gniazd/insertów typu F (rozwiązanie otwarte niezależne od kategorii, technologii, rodzaju usługi/aplikacji) co pozwala uzyskać 
zwiększone upakowanie złącz w szafie RACK w szczególności zastosowania pojedynczych połączeń światłowodowych (producent 
musi posiadać kable światłowodowe z fabrycznie zarobionymi złączami światłowodowymi).Panele krosowe muszą posiadać trwałe 
oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole opisowe. Panel musi posiadać zintegrowana półkę kablową umożliwiającą 
przymocowanie kabli za pomocą opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne połączenie z ekranami modułów oraz 
posiadać przewód uziemienia; Kolor czarny RAL 9005. 

 
2.13 Poziomy organizator kabli  1U 19'' z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności 

W celu zapewnienia użytkownikowi komfortowego dostępu do każdego łącza tak, aby mógł w pełni zapanować nad wszystkimi 
elementami całego pasywnego systemu okablowania oraz zachować porządek ułożenia kabli nawet w trakcie reorganizacji, które są 
częścią użytkowania sieci, projekt uwzględnia zastosowanie dodatkowych elementów organizacyjnych. Zastosowane elementy 
prowadzące, gwarantują minimalny promień zagięcia zainstalowanych kabli połączeniowych (miedzianych lub światłowodowych), 
zaś kątowa konstrukcja narożnych prowadnic redukuje naprężenia kabli i ich zagęszczenie oraz pozwala na lepsze zarządzanie 
kablami z uwzględnieniem prowadzenia kabli krosowych. Powoduje to, że można znacznie ograniczyć potrzebę stosowania 
wieszaków i organizatorów poziomych (które zabierają wysokość montażową „U” w szafie), a tym samym znacząco podnieść 
pojemność i gęstość połączeń w punkcie dystrybucyjnym. 

 

 

2.14 Kabel krosujący  Kat.6A  S/FTP; 0,5; 1,0; 2,0, 3,0 lub więcej 

W celu zapewnienia wysokiej jakości połączeń wymaga się zastosowania kabli krosowych S/FTP Kat.6A (10Gbit-500MHZ) ze 
złączami RJ45 zaciskanymi mechanicznie (nie dopuszcza się kabli krosowych zalewanych), wykonane na kablu typu linka min. 
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kat.6A.Kable krosowe muszą posiadaćtrwałe i czytelne oznaczenie – Logo producenta systemu okablowania.

 

 

Parametry minimalne 

• Złącze RJ45, ekranowane, TIA/EIA 568B. 
• Osłonka w kolorze kabla. 
• Trwałość: min. 200 cykli 
• Eletryczne parametry pracy: max 250V / 2A 
• Wytyrzymałość elektryczna: 1000 V/60s 
• Częstotliwość pracy – min. 500 MHz. 
• Tworzywo: UL.94V-2 
• Materiał wykończenia PINów–złoto: 50µm 
• Kabel -  S/FTP kat. 7, 600 MHz AWG 26 LSOH, 4x2x0,42 

 

Kabel patchcordowy musi posiadać minimum jeden certyfikat niezależnego instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w 
zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC 61156-6 amd.1, EN 50288-6-1:2013, ANSI/TIA 
568-C.2, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 61034-1, IEC 60754-2, EMC 10 dla potwierdzenia spełniania parametrów 
kategorii 7. 

2.15 Wtyk RJ45 ekranowanySTP kat.6A  

Wtyk RJ45  kat.6A  ekranowany dla kabli instalacyjnych AWG 26-22.Dostosowany do kabli kat 7 i wyższych.Łatwe 
i beznarzędziowe zakończenie przewodu sieciowego wtyczką RJ45. Pełne ekranowanie między parami oraz metalowa konstrukcja 
odporna na uszkodzenia mechaniczne.  

 
 
Charakterystyka: 
 

• kategoria 6A, 
• transmisja z prędkością do 10Gb/s 
•  zgodne z oznaczeniami kolorów wg. T568A/B&Industrial 
• łączenie kabla instalacyjnego AWG 27-22 
• pełen ekran pomiędzy parami przewodów 
• odporność ogniowa: UL94 V-0  

 

Wtyk można terminować na kable typu FLEXi – Linka i kable stałe typu drut. Zaterminowane kable wtykiem STP gwarantują 
najwyższą jakość połączenia co może zostaćpotwierdzone wykonaniem pomiaru certyfikującego typu CHANNEL. 

 

2.16 Uniwersalny kabel optyczny 12włóknowy G50/125 OM4 

Okablowanie szkieletowe światłowodowe łączące punkty dystrybucyjne jest zrealizowane kablem światłowodowym wielomodowym 
(12włóknowy kabel światłowodowy w osłonie trudnopalnej typu LSZH z włóknami wielomodowymi o rdzeniu 50/125µm). Aby 
zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z 
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odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne należy zastosować kabel światłowodowy, wielomodowy 
50/125µm z włóknami kategorii OM4 zalecanymi do transmisji 10-Gigabitowych.  

 

Wymagania minimalne dla kabla światłowodowego OM4: 

 

Opis: Światłowód wielomodowy z włóknami 50/125µm; Kategoria włókien OM4 

Zgodność z 
normami: 

IEC 60793-2-10: type A1a.2  EN 50173-1 category OM3  

ISO/IEC 11801 category OM3  TIA/EIA-492 AAAD  

EN 60793-2-10; typ A1a.2  ANSI/TIA/EIA-568.C  

ITU G.651 IEEE 802.3 i 802.3ae-2002 

IEC 60754 część 1(Bez halogenów) i 2 (Odporność na kwas) 

IEC 61034 2 (emisja dymu) 

Konstrukcja: 12/24 włókna 50/125µm w w luźnej tubie  

Właściwości 
mechaniczne: 

Liczba 
włókien/tub 

Średnica 
zewnętrzna 
(mm) 

Ciężar 

(nom. kg/km) 

Naprężenia 
podczas 
instalacji (N) 

Siłą zrywająca 
(N) 

Min. promień 
zgięcia podczas 
instalacji (mm) 

24/1 6,5 45 1000 1500 100 

Parametry 
optyczne: 

Tłumienie 850nm (dB/km) 
Tłumienie 1300nm 
(dB/km) 

Szerokość pasma 
przenoszenia przy 
fali 850nm 
(MHz*km) 

Szerokość pasma 
przenoszenia przy fali 
1300nm  (MHz*km) 

≤3.0 ≤ 1.0 ≥ 1500 ≥ 500 

Temperatura pracy 
(°C): 

-40° do +60° 

Osłona 
zewnętrzna: 

LSZH, 1.0mm niebieski odporna na UV, IEC 50290-2-27 

 
Kable światłowodowe zaprojektowane do stosowania w sieci szkieletowej mają się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie 
(włókna światłowodowe OM3 50/125µm w buforze 250mm). W celu łatwej identyfikacji wszystkie włókna światłowodowe mają być 
oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami, zaś osłona zewnętrzna powinna mieć kolor specjalny – dopuszcza 
się kolor niebieski (inne oznaczenia to blue). Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych zaprojektowanych do stosowania w 
budynku ma być trudnopalna LSZH (ang. Low Smog Zero Halogen). 

 
 
2.17 Uniwersalny kabel optyczny 12 włóknowy jednomodowy, włókno OS2, G652D 

Okablowanie szkieletowe światłowodowe łączące punkty dystrybucyjne jest zrealizowane kablem światłowodowym jednomodowym 
(24 włóknowy kabel światłowodowy w osłonie trudnopalnej typu LSZH z włóknami jednomodowymi o rdzeniu 9/125µm). Aby 
zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z 
odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne należy zastosować kabel światłowodowy jednomodowy 
9/125µm z włóknami kategorii OS2 zalecanymi do transmisji od 10-100 Gigabitowych.  

 

Włókna światłowodowe E9 OS2 z zerowym pikiem wodnym 652: 

Zgodność z normami: 
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• IEC 60793-2-50 Kategoria B.1.3; 
• ITU-T Zalecenie normą G.652.D i C, B, A  
• IEEE 802.3 – 2002 incl. 802.3ae  
• EN 50173-1:2007, kat. OS2; także wymagania OS1 są spełnione. 
• ISO/IEC 11801:2002, kat. OS1  
• SO/IEC 24702: 2006, kat. OS2; także wymagania OS1 są spełnione. 

Tłumienność kabla z włóknami 

1310 - 1625 nm =<0,39 dB/km 
1550 nm =<0,25 dB/km 

Grupowy współczynnik refrakcji 

1310 nm 1,467 
1550 nm 1,468 
1625 nm 1,468 
 

2.18 Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U/19" 

Zakończenie światłowodów w PD 

Panel krosowy światłowodowy musi składać się z dwóch elementów: szuflady montażowej i płyty czołowej wymiennej  1U 12xSC 
simplex/ MTRJ/ E2000 gwarantującej montaż adapterów LC.  

Zastosowanie wymiennej płyty czołowej pozwala na migrację w przyszłości do różnych typów oraz ilości złącz optycznych. 
Producent musi dysponować w swojej ofercie płytami pozwalającymi na zakończenie od 12 włókien do 96 włókien na 1U. Kolor 
przełącznicy musi być zgodny i jednolity z całością systemu okablowania w części miedzianej. 

Przełącznica musi posiadać dwie płaszczyzny wysuwania, 5 wejść kabla od tyłu, możliwość instalacji dławików kablowych oraz 
organizatorów przednich.Panel ma zapewnić zamontowanie 4 kaset światłowodowych. 

Producent musi posiadać w swojej standardowej ofercie kompletne rozwiązania światłowodowe obejmujące cały tor transmisji tj. 
kabel krosowy o dowolnym interfejsie (w tym hybrydowe), adaptery i pigtaile światłowodowy (SC, LC, LCQUAD, ST, MTRJ, E2000, 
FC); tacki i osłonki spawów oraz elementy zaślepiające porty przełącznicy optycznej. 

 

2.19 Adaptery LC - parametry 

• Obudowa – plastik 
• Materiał rękawa centrującego - Fosforan brązu 
• Kolor LC - beżowe lub turkusowe 
• Maksymalna tłumienność - 0,20 dB 
• Siła wcisku - 200-600 gram 
• Wzrost tłumienności po 500 cyklach - 0,2 dB 
• Temperatura pracy - od -40 do +80°C 
• Stopień niepalności - UL94-V0 
 

2.20 Kaseta Spawów 

Kompletna z pokrywą uchwytami na osłonki termokurczliwe (12 spawów), kolor czarny. 

 

2.21 Pigtail LC/PC OM4 (50/125µm) 2m 

Cechy produktu: 

• Kable niskopalne LSZH. 
• Zgodność z RoHS. 
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• Indywidualny numer seryjny na każdym produkcie. 
• Maksymalna tolerancja długości wynosi + 6 - 0 cm. 
• Polerowanie – PC 
• Tłumienność - ≤ 0,3 dB 
• Rodzaj kabla - easystrip 
• Średnica kabla - 900 µm 
• Maksymalna siła naciągu przy instalacji – 6N 
• Maksymalna siła naciągu po instalacji – 3N 
• Minimalny promień zgięcia po instalacji – 30 mm 
• Kolor złącza – beżowy 
• Kolor osłonki – biały 
• Kolor kabla - turkusowy 
• Kolor płaszcza – turkusowy 
 

2.22 Pigtail LC/PC OS2 (9/125µm) 2m 

Cechy produktu: 
 

• Kable niskopalne LSZH. 
• Zgodność z RoHS. 
• Indywidualny numer seryjny na każdym produkcie. 
• Maksymalna tolerancja długości wynosi + 6 - 0 cm. 
• Polerowanie – UPC/APC – 8* 
• Tłumienność – UPC/APC ≤ 0,3 dB 
• Reflektancja – UPC ≤ 52 dB, APC ≤ 62 dB 
• Rodzaj kabla - easystrip 
• Średnica kabla - 900 µm 
• Maksymalna siła naciągu przy instalacji – 6N 
• Maksymalna siła naciągu po instalacji – 3N 
• Minimalny promień zgięcia po instalacji – 30 mm 
• Kolor kabla - żółty 
• Kolor płaszcza – żółty 
 

2.23 Osłonka spawów (45mm) termokurczliwa 

2.24 Kable krosujące MM LC dupleks 

Cechy: 
 

• Kable niskopalnebezhalogenowe. 
• Łatwe stripowanie do 150 cm. 
• Ceramiczne ferule. 
• Zgodność z normą RoHS. 
• Geometria feruli 
• Promień krzywizny dla PC min 7 max 25 
• Promień krzywizny dla (APC 8°) min 5 max 15 
• Wysokość włókna min -50÷50 max 50 
• Przesunięcie (µm) min 0,0 max 50.0 
• Podcięcie włókna min 0 max 100 
• Kąt dla APC 8°  ± 0,5 
• Parametry 
• Rodzaj włókna - PC 
• Średnica rdzenia dB ≤ 0,25 
• Średnica rdzenia ilość zdarzeń  > 1000 
• Średnica powłoki włókna Ceramiczna-cyrkonia 
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2.25 Kable krosujące SM LC dupleks 

Cechy: 
 

• Kable niskopalnebezhalogenowe. 
• Mechanicznie polerowane ceramiczne ferule. 
• Zgodność z normą RoHS. 
• Rodzaj kabla: SM G625.D 
• Średnica rdzenia: 9µm 
• Średnica kabla: 2 mm 
• Maksymalna sił naciągu przy instalacji 400N 
• Maksymalna sił naciągu w pracy 200N 
• Minimalny promień zgięcia przy instalacji  30mm 
• Minimalny promień zgięcia w pracy  45mm 
• Kolor kabla: żółty 

 

3 Wymagania gwarancyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w formie 
papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej całość procedury jest opisana w dokumencie „Gwarancja Systemowa. 
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ”. 

Po zakończeniu instalacji, Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikację instalacji kategorii 6A  i po 
pozytywnie zakończonym audycie, dostarczy „Certyfikat” Użytkownikowi. 

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuje:  

A. Gwarancję produktową Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego będą wolne od 
wad materiałowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji.  

B. Gwarancję wydajności Parametry łącza stałego lub kanału Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego będą 
spełniać wymogi określone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajności, dla 
której łącze było zaprojektowane.  

C. Gwarancję na pracę aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z góry poszczególnych protokołów 
transmisji możliwych do zastosowania przez Użytkownika. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego będzie 
umożliwiał transmisję sygnałów w oparciu o protokoły i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne 
IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 
50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.  

Gwarancja Systemowa – procedura uzyskania gwarancji. 

Pierwszym etapem procedury  uzyskania Gwarancji Systemowej jest przesłanie do producenta okablowania  wypełnionego 
Formularza Zgłoszeniowego przed rozpoczęciem instalacji. 
Formularz Zgłoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczące instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz terminów 
rozpoczęcia i zakończenia instalacji. 
Producent zastrzega sobie możliwość kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak również po jej zakończeniu. 

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu należy dostarczyć następujące dokumenty: 

• Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierającej schemat ideowy instalacji oraz projekty 
punktów dystrybucyjnych (szaf). 

• Listę zainstalowanych komponentów wraz z kopiami faktur zakupowych. 
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• Wyniki pomiarów dynamicznych torów miedzianych łączy stałych lub kanałów (Permanent Link) oraz wyniki pomiarów 
tłumienia torów światłowodowych  wykonanych według obowiązujących norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1. Pomiary 
światłowodowe muszą być wykonane w dwóch oknach, w dwóch kierunkach, należy wykonać przynajmniej pomiar 
tłumienności kanału.  

• Pomiary muszą być dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).   
• Załączyć należy aktualne świadectwo kalibracji miernika użytego do wykonania pomiarów. 

 

W przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator wykonuje niezbędne poprawki i 
zgłasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta może być odpłatna). Po potwierdzeniu 
właściwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodpłatnie Gwarancja Systemowa na 
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu. Wykonać dokumentację powykonawczą. Dokumentacja 
powykonawcza ma zawierać: 

 - Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania, 
 - Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych, 
 - Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych, 
 - Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.  
  

Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi 
przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu 
udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 


