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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest rozbudowa zainstalowanego i 
uruchomionego systemu monitoringu CCTV. 
 

1.2. Inwestor 
 

Inwestorem jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, 80-067 Gdańsk, ul. Równa 
19/21 
 

1.3. Podstawa opracowania 
 
Podstawę opracowania projektu stanowią: 
 Umowa zawarta z Inwestorem, 
 Mapa zasadnicza otrzymana od Inwestora, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" z późn. zm., 
 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. "Prawo telekomunikacyjne". Dz. U. 2004 nr 171 poz. 

1800 z późn. zm., 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z późn. zm., 

 Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych i energetycznych, 

 Wizja w terenie, 
 Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 

 
Projekt jest wykonany zgodnie z normami przyjętymi przy realizacji tego typu 
przedsięwzięć, min. 
 PN-EN 50132-5:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach -- Część 5: Teletransmisja, 
 PN-EN 50132-7:2003 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania, 
 PN-EN 50132-2-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV w 

zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia -- Część 2-1: Kamery telewizji czarno-
białej. 
 

1.4. Cel opracowania 
 

Niniejszy projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie 
ośrodka ruchu drogowego poprzez montaż i uruchomienie: 
 dodatkowej kamery PTZ na terenie ośrodka, 
 kamer z autozoomem na elewacji budynkach biurowo-warsztatowym i biura 

zawodów 1, 
 kamer kopułkowych w pomieszczeniu serwerowni i węzła c.o., 
 serwera z macierzą dyskową, 

oraz zrealizowanie zdalnego dostępu online do kamer jak i materiału zarejestrowanego 
na dyskach serwera. 
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2.  CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 

2.1. Stan istniejący 

 
Na obiekcie zainstalowano system monitoringu CCTV. W skład systemu wchodzą: 
 kamery PTZ zamontowane na terenie ośrodka na slupach oświetleniowych, 
 kamery kopułkowe zainstalowane w sali szkoleniowej i ciągach komunikacyjnych 

budynku biurowo – warsztatowego, 
 kamery umiejscowione na elewacji budynku, 
 przełącznik sieciowy, 
 półka z media konwerterami, 
 dwa rejestratory 16-kanałowe IP, 
 monitory zainstalowane na stanowisku dozorowym. 

 
2.2. Stan projektowany 

W ramach zadania projektuje się zainstalować kamery stacjonarne IP na elewacji 
budynków: biurowo – warsztatowego i biura zawodów nr 1. Kamery montowane na 
budynku głównym ośrodka będą wyposażone w motozoom. 

Dodatkowo na terenie ośrodka projektuje się montaż i uruchomienie kamery 
obrotowej IP PTZ. Instalację kamery przewidziano na słupie oświetleniowym 
zlokalizowanym na parkingu ogólnodostępnym. 
Kamery muszą być przystosowane do pracy w dzień i w noc. Obudowy powinny 
zabezpieczać kamery przed warunkami atmosferycznymi, spełniać wymogi odnośnie 
szczelności w klasie IP67 i wandaloodporności w klasie IK10. Kamery winny być 
wyposażone w system redukcji szumów i IR o zasięgu min. 30m, a w przypadku kamery 
obrotowej min. 150m. 

Rozbudowa systemu monitoringu CCTV pociąga za sobą konieczność instalacji 
i uruchomienia kolejnego serwera IP wyposażonego w macierz dyskową z RAID 
0/1/5/6/10. 

Komunikację pomiędzy kamerami a rejestratorem należy zrealizować w oparciu o 
przełączniki sieciowe. Przełącznik sieciowy instalowany w serwerowni musić być 
wyposażony w porty 100Mbps POE/POE+ i w min. 4 porty SFP. 

Dodatkowo projektuje się UPS dla podtrzymania pracy systemu w przypadku 
zaniku zasilania sieciowego. Wszystkie urządzenia zakłada się zamontować w 
serwerowni w nowej projektowanej szafie teleinformatycznej 42U/600/1000. 

 
Kamery zainstalowane na budynku biura zawodów 1 należy podłączyć do nowego 

przełącznika przemysłowego zarządzalnego z min. 8 portami POE, 2 portami SFP, który 
należy zamontować w szafie teleinformatycznej zainstalowanej na piętrze 1 
niniejszego budynku. Przełącznik sieciowy aktualnie zainstalowany w szafie 
teleinformatycznej zlokalizowanej na piętrze 1 jest w wykonaniu przemysłowym ale nie 
jest zarządzalny. Szybkość transmisji 10/100Mbps pełny duplex.  

Zakłada się wykorzystać istniejący tor transmisyjny wykonany pomiędzy 
budynkami przy użyciu kabla światłowodowego wielomodowego 4G, ułożonego w 
kanalizacji kablowej i rurociągu. Aktualnie w kablu są wolne tylko dwa włókna. Oba 
włókna rezerwuje się na rozbudowę systemu SWiN, w tym przekazywanie sygnałów 
alarmowych z systemu ochrony obwodowej, projektowanego na czujkach z podwójnym 
torem PIR i MW. 

W związku z powyższym projektuje się wymianę istniejącego przełącznika na 
przełącznik zarządzalny w wykonaniu przemysłowym o konfiguracji min. 6 portów 
10/100/1000Mbps i 2 porty SFP 1Gbps oraz podłączeniu w kaskadzie drugiego 
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przełącznika przemysłowego zarządzalnego wyposażonego w min. 8 portów 
10/100/1000Mbps POE i dwa porty SFP 1Gbps, przeznaczonego dla kamer systemu 
CCTV. 

Wymiana przełącznika i montaż drugiego wymaga wymiany zasilacza 
zainstalowanego w szafie teleinformatycznej o wydajności dostosowanej do 
parametrów zasilania, w tym mocy instalowanych urządzeń. 

Po zamontowaniu i uruchomieniu przełączników w szafie dokonać konfiguracji 
urządzenia do pracy w istniejącej sieci LAN. 

W celu uniknięcia sytuacji zaniku zasilania podtrzymanie pracy kamer przez min. 
30 minut zrealizować poprzez zainstalowanie na obiekcie UPS-a w obudowie typu 
„tower”. Powiadamianie o zaniku zasilania z sieci przesyłać w formie komunikatu do 
firmy ochroniarskiej i na numery telefonów wskazane przez Użytkownika (dla każdego z 
budynków oddzielnie). 

 
Kamera obrotowa PTZ IP 

Parametry i cechy kamery: 
 przetwornik: 1/2.8" 4MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS 
 rozdzielczość: 2560x1440 @ 25/30 kl/s 
 interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at 
 kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 
 ilość pikseli: 4Mpx 
 zoom: optyczny (45x), cyfrowy (16x) 
 obiektyw regulowany: 3.95~177.7mm 
 czułość: 0.005lux/F1.6 (kolor), 0.0005lux/F1.6 (B/W), 0lux (IR wł.) 
 4 diody IR LED (zasięg 150m) 
 AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog 
 mechaniczny filtr podczerwieni ICR 
 wejścia/wyjścia audio: 1/1 
 wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1 
 obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB 
 zgodna z: ONVIF, CGI, RTSP, P2P 
 obrót kamery: 0° ~ 360° (Pan), -15° ~ 90° (Tilt), autoobrót 180° 
 funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, Auto Tracking, SMD+ 

(klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filt alarmów) 
 zoom optyczny w technologii PFA 
 systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności 
 prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 

o 25/30 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx) 
o 25/30 kl/s dla 2048x1536 (3Mpx) 
o 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) 

 bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 32Kbps ~ 8192Kbps (H.265) 
 podgląd obrazu: 

o Smart PSS, DSS Express, DSS PRO 
o przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 
o urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android 

 obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10 
 zasilanie: 24V AC lub PoE+ 48V (802.3at) 

 
Kamera zewnętrzna stacjonarna IP typ 1 (bud. biura zawodów) 

Parametry i cechy kamery: 
 przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS 
 rozdzielczość: 2688x1520 @ 20 kl/s 
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 interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 
 kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 
 ilość pikseli: 4Mpx 
 czułość: 0.008lux/F1.6 
 obiektyw: 2.8mm lub 3.6mm 
 1 dioda IR LED (zasięg 30m) 
 AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI 
 mechaniczny filtr podczerwieni ICR 
 obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB 
 zgodna z standardem: ONVIF, CGI, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P 
 obudowa: klasa szczelności IP67 
 funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza 
 systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności 
 prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 

o 20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx) 
o 25/30 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx) 
o 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) 

 bitrate: 32 ~ 6144Kbps (H.264), 12 ~ 6144Kbps (H.265) 
 podgląd obrazu: 

o Smart PSS, DSS Express, DSS PRO 
o przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome 
o urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android 
o zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af) 

 
Kamera zewnętrzna stacjonarna IP typ 2 (bud. biurowo - warsztatowy) 

Parametry i cechy kamery: 
 przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS 
 rozdzielczość: 2688x1520 @ 20 kl/s 
 interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 
 kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 
 ilość pikseli: 4Mpx 
 czułość: 0.008lux/F1.5 
 obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem) 
 4 diody IR LED (zasięg 60m) 
 AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI 
 mechaniczny filtr podczerwieni ICR 
 obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB 
 zgodna z standardem: ONVIF, CGI, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P 
 obudowa: klasa szczelności IP67 
 funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza 
 systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności 
 prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 

o 20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx) 
o 25/30 kl/s dla 2560x1440 
o 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) 

 bitrate: 32 ~ 6144Kbps (H.264), 12 ~ 6144Kbps (H.265) 
 podgląd obrazu: 

o Smart PSS, DSS Express, DSS PRO 
o przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome 
o urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android 

 zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af) 
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Kamera wewnętrzna kopułkowa  
Kamery wewnętrzne, monitorujące pomieszczenia serwerowni i węzła c.o., w 

technologii IP w wersji kopułkowej (montaż na ścianie) włączone zostaną poprzez 
przełącznik sieciowy do rejestratora IP zlokalizowanego w serwerowni. Zasilanie kamer 
zakłada się w standardzie POE. 

Podstawowe parametry kamer wewnętrznych: 
 kamery w technologii IP, 
 w obudowie typu bullet lub kopułkowej, 
 rozdzielczość min. 4Mpx, 
 zasilanie POE, 
 wbudowany mikrofon, 
 funkcja dzień/noc – filtr IR, 
 obiektyw ze zmienną ogniskową, 
 czułość od 0,01lx, 
 oświetlacz IR, 
 kodowanie H.265/H.264, 
 protokół ONVIF, producenta, 
 nadzór i zarządzanie zdalne. 

 
Serwer IP z macierzą dyskową 
Rozbudowę systemu telewizji dozorowej oparto na serwerze IP z wbudowaną 

macierzą dyskową. Instalację rejestratora przewiduje się w nowej projektowanej szafie 
teleinformatycznej, umieszczonej w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanym w 
budynku biurowo – warsztatowym ośrodka. Monitor i manipulator do obsługi systemu 
CCTV IP projektuje się umiejscowić w pomieszczeniu dyspozytorni. Rejestrator IP 
dodatkowo należy wyposażyć w funkcjonalność zdalnego nadzoru i przesyłu sygnału 
wizyjnego. 

 
Parametry i cechy serwera IP: 
 wejścia wideo: 32x kanały IP 
 wyjścia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD) 
 maks. rozdzielczość nagrywania: 4000x3000 (12Mpx) 
 maks. bitrate: 384Mbit (wej.), 384Mbit (wyj.) 
 format kompresji: H.265/H.264/MJPEG dual-stream 
 interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata 
 wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)  
 wejścia/wyjścia alarmowe: 16/8 
 interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000 Base-T 
 obsługa dysków: 8x HDD SATA III (max. 48TB) 
 zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP 
 inteligentne funkcje analizy obrazu (IVS), detekcja twarzy, mapa ciepła, zliczanie 

osób 
 obsługa do 2 niezależnych monitorów (2 wyjścia HDMI) 
 podział okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16/25/36 
 jeden dwukierunkowy tor audio – interkom 
 rejestracja dźwięku z 32 kamer IP 
 obsługa RAID 0,1,5,6,10, wsparcie dla hot-spare 
 wyzwolenie funkcji trackingu oraz wsparcie dla kamer fisheye 
 dwustrumieniowość: główny i extra 
 inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ 
 obsługa wybranych modemów 3G/4G/WiFi (USB) 
 podgląd obrazu: 
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o przeglądarki internetowe: IE 
o urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego archiwizacja zarejestrowanego materiału przez 
30 dni. Ilośc klatek i rozdzielczośc do ustalenia z Zamawiajacym. 

 
2.3. Okablowanie 
 Od przełączników sieciowych do kamer ułożyć przewody teleinformatyczne typu 
U/UTP kat.6, a w przypadku kamery obrotowej PTZ kabel teleinformatyczny U/UTPw 
kat.6. Nie przewiduje się układania odrębnych kabli dedykowanych dla zasilania kamer.  
W budynku głównym, w części warsztatowej układać kable w rurkach PCW, mocowanych 
uchwytami z tworzywa do ścian budynku. W części biurowej kable prowadzić w korytach 
kablowych z tworzywa, a w miarę możliwości w istniejących korytach kablowych 
metalowych zamontowanych w przestrzeni między sufitowej. 
 
2.4. Zasilanie 

Przesyłanie sygnału i zasilania projektuje się fizycznie po jednym kablu. Długości 
torów transmisyjnych są poniżej 100 metrów. To pozwala zastosować technologię POE 
do zasilania kamer stacjonarnych i POE+ dla kamery obrotowej PTZ. W związku z 
powyższym zastosowane przełączniki muszą być wyposażone w funkcjonalność POE i 
POE+. 

W serwerowni skonfigurować sposób zasilania kamer z zastosowaniem UPS. 
Pojemność akumulatorów ma zapewnić min. 30 minut pracy kamer w przypadku zaniku 
zasilania. Planowane do instalacji kamery, serwer IP, przełączniki i pozostałe urządzenia 
aktywne oraz pasywne wymagają akceptacji Zamawiającego. Na podstawie danych 
technicznych będzie możliwość określenia przez Wykonawcę ostatecznej wielkości 
koniecznego do zastosowania UPS-a. 

 
Zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczenia przepięciowe stosować 

obowiązkowo na obu końcach kabli transmisji danych. Najlepszą efektywność ochrony 
uzyskuje się, przez zastosowanie ograniczników przepięć na dwóch końcach przewodu 
LAN i odpowiednie ich uziemienie. Zazwyczaj po stronie przełącznika LAN stosowane 
jest to urządzenie wielokanałowe a po stronie urządzeń końcowych ograniczniki 1-
kanałowe. Aby zrównoważyć wytrzymałość udarową całej linii LAN, po drugiej stronie 
przewodu należy zastosować ogranicznik tej samej klasy. 

Ograniczników nie należy łączyć z popularnymi patchpanelami, wykorzystującymi 
złącza LSA (Krone) ze względu na małą wytrzymałość udarową ich obwodów 
drukowanych. Jako zakończeń przewodów LAN należy zastosować złącza typu Keystone 
oraz patchcordy z grubymi żyłami przewodów, najlepiej ekranowane kategorii 6. 

 
Kable i przewody U/UTP LSOH obustronnie zakończyć złączami RJ45 (dodatkowo 

montować osłonki z tworzywa na wtyki). Zastosować ograniczniki przepięciowe od 
strony: 

 kamer - 1-kanałowe umieszczone w puszkach montażowych kamer,  
 szaf teleinformatycznych - zamontowane w dedykowanych panelach 1U/19” 

zintegrowanych z modułami ograniczników przepięć,  
przystosowane do pracy w technologii POE. 
 
Cechy ogranicznika przepięć 

 dedykowany do skutecznej ochrony 4/8/12/16 kanałów sieci LAN 100Mbit i 
podłączonych do niej urządzeń, zainstalowanych na zewnątrz budynków, 
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 zalecany jest do mostów radiowych, kamer CCTV, sterowników automatyki i 
oświetlenia, montowanych na elewacjach budynków i innych nieuziemionych 
konstrukcjach, 

 duża wytrzymałość udarowa o wartości do 2kA dla każdej żyły przewodu z 
bezpośrednim odprowadzaniem ładunku do ziemi, zapobiega przed zniszczeniem 
elektroniki w wyniku zaindukowania się dużej energii w przewodach lub przy 
przeskoku iskry z innych instalacji, 

 ogranicznik składa się z 2 modułów 4-kanałowych przystosowanych do technologii 
POE, zamontowanych w obudowie standardu RACK 19" i może być łatwo 
rozbudowany do 16 kanałów za pomocą doinstalowani kolejnych modułów 
obustronnie wyposażony w porty RJ45, 

 układy ochronne toru PoE, zabezpieczają każdy z dostępnych standardów i 
pozwalają przesyłać zasilanie o mocy do 60W, 

 obudowa wraz z elektroniką tworzą kompletny panel ochronny, wyposażony w 
gniazda RJ-45 po stronie chronionej oraz niechronionej, co ułatwia podłączenie 
do istniejących instalacji oraz skraca proces serwisowania, 

 opcjonalna pokrywa chroni elektronikę przed zabrudzeniem oraz przed 
przypadkowym uszkodzeniem a wypustki i otwory na opaski zaciskowe pozwalają 
na solidne zamocowanie przewodów. 

 opcjonalne uchwyty kątowe służą do zamocowania panelu pod kątem 45 stopni na 
tylnej szynie szafy Rack, co jest korzystne w przypadku stosowania rejestratorów 
NVR w instalacjach CCTV. 

 
Parametry techniczne ogranicznika przepięć 8 - kanałowego: 

Linia danych 

Ilość kanałów LAN 8 

Możliwość rozbudowy Do 16 kanałów 

Obsługiwane typy sieci LAN 10Base-T, 100Base-T, skrętka kategorii 5, 
5e, i 6 

Złącze wejściowe (przewód) Gniazdo RJ-45, ekranowane 

Złącze wyjściowe (urządzenie) Gniazdo RJ-45, ekranowane 

Rodzaje stosowanych przewodów UTP / FTP kategorii 5, 5e i 6 

Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC 

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-
ziemia) UC 110V DC 

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP 600V 

Prąd wyładowczy (8/20µS, linia-ziemia ) Iimp 2kA na każdą żyłę przewodu (14kA łącznie) 

Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3V DC 

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-
linia) UC 3,5V DC 

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3 20V 

Prąd wyładowczy (8/20µS, linia-linia ) Iimp 100A 

Chronione Linie 1-2, 3-6 

Pojemność (linia-linia) @1MHz 6-15pF 

Pojemność (linia-ziemia) @1MHz 1-2pF 

Rezystancja szeregowa 2,2Ω / linię 
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Prąd znamionowy IN 300mA / linię 

Ilość stopni ochronnych 2 (GDT, TVS) 

Element odsprzęgający Rezystor udarowy 
Linia PoE 

Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN 58V DC 

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-
linia) UC 64V DC 

Poziom ochrony UP  93V 

Prąd wyładowczy (8/20µS, linia-linia) Iimp  100A 

Prąd wyładowczy (8/20µS, linia-ziemia) Iimp 2kA 

Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) 

Standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, 
UPOE) 

Straty mocy PoE na obwodach ochronnych 

IEEE 802.3af, opcja A: 0,6W @48VDC 
IEEE 802.3af, opcja B: 0,35W @48VDC 
IEEE 802.3at, opcja A: 1,6W @54VDC 
IEEE 802.3at opcja B: 0,6W @54VDC 
IEEE 802.3bt, Typ 3, opcja AB: 1,2W 
@54VDC 
*) dane dla maksymalnego przewidzianego 
obciążenia 

Cechy wspólne 

Wymiary 480 x 41 x 130 (mm) 

Zastosowanie Ochrona urządzeń zainstalowanych na 
zewnątrz budynków 

Sposób montażu Montaż w szafie Rack 19" 

Szczelność obudowy nie dotyczy 

Temperatura pracy -30ºC~60ºC 
 

Ogranicznik 1 kanałowy jest miniaturowym ogranicznikiem przepięć, 
dedykowanym do sieci LAN 100-BaseT, opartych na przewodach UTP 5 lub 6 kategorii. 
Małe wymiary oraz wbudowany przewód z wtykiem, umożliwia szybki i łatwy montaż 
oraz ukrywanie urządzenia w niedużych obudowach. Idealnie nadaje się do ochrony 
kamer przemysłowych IP, wyposażonych w oryginalne podstawy ukrywające akcesoria i 
wszelkie połączenia. Ogranicznik chroni przed skutkami przepięć oraz wyładowań 
atmosferycznych, a także aktami wandalizmu (działanie paralizatorów). Urządzenie 
indywidualnie chroni każdą parę transmisyjną, gdzie następuje eliminacja przepięć 
powyżej 3,5V wewnątrz nich oraz odprowadza do ziemi ładunki o wartościach do 2kA. 

Specjalny układ połączeń, urządzenia LAN przed wzrostem napięcia na liniach 
zasilających PoE w każdym z możliwych standardów (również przesyłanego na liniach 
transmisyjnych). Linie 4-5 i 7-8 są ze sobą połączone, ponieważ LAN Base-100T 
wykorzystuje je wyłącznie do zasilania PoE. Ogranicznik chroni obydwie grupy par 
zasilania przed wzrostem napięcia powyżej 58V i uszkodzeniem zasilaczy urządzeń 
końcowych, takich jak przełączniki sieciowe lub kamery IP. 
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Zalecany jest do ochrony urządzeń końcowych, instalowanych na zewnątrz 
budynków (ściany, poddasza), gdzie może pojawić się przeskok iskry od innych 
konstrukcji lub wartość zaindukowanego ładunku wewnątrz przewodów może być duża. 

Do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, konieczne jest podłączenie 
ogranicznika do uziemienia lub w przypadku jego braku, do przewodu ochronnego PE. 
Nie wolno podłączać uziemienia ogranicznika do obwodów piorunochronowych oraz 
tworzyć punktu uziomu ogranicznika w pobliżu uziomu obwodu piorunochronowego. 
 
Parametry techniczne ogranicznika przepięć 1 - kanałowego: 

Linia danych 
Ilość kanałów 1 

Zgodność z okablowaniem 100Base-T (100Mbit), skrętka kategorii 5, 
5e, i 6 

Złącze wejściowe (przewód) Gniazdo RJ-45 
Złącze wyjściowe (urządzenie) Przewód z wtykiem RJ-45 
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC 
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-
ziemia) UC 110V DC 

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP 600V 
Prąd wyładowczy C1 (8/20µS, linia-ziemia ) 
Iimp 2kA 

Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3V DC 
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-
linia) UC 3,5V DC 

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3 20V 
Prąd wyładowczy C1 (8/20µS, linia-linia ) 
Iimp 100A 

Chronione Linie 1-2, 3-6 
Pojemność (linia-linia) @1MHz 6-15pF 
Pojemność (linia-ziemia) @1MHz 1-2pF 
Element odsprzęgający Rezystor udarowy 
Rezystancja szeregowa 2,2Ω / linię 
Prąd znamionowy IN 300mA / linię 

Linia PoE 
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN 56V DC 
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-
linia) UC 64V DC 

Poziom ochrony UP C3 93V 
Prąd wyładowczy (8/20µS, linia-linia) Iimp C3 100A 
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC 
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-
ziemia) UC 110V DC 

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP 600V 
Prąd wyładowczy C1 (8/20µS, linia-ziemia ) 
Iimp 2kA 

Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) 
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Standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, 
UPOE) 

Cechy wspólne 
Wymiary 56 x 31 x 27.5 (mm) - tylko obudowa 

Zastosowanie Wewnątrz / Zewnątrz tylko w dodatkowej 
obudowie IP66 

Sposób montażu Wolnostojący 
Szczelność obudowy IP54 
Temperatura pracy -30ºC~60ºC 
 
 
2.5. Serwerownia 

2.5.1. Szafa serwerowa 
W serwerowni należy zainstalować kolejną szafę teleinformatyczną 

serwerową o wymiarach 42U/600/1000 wolnostojącą wyposażoną w: 
 drzwi z blachy perforowanej, 
 demontowane ściany boczne, 
 przepust kablowy w dachu, 
 panel z 4-ma wentylatorami, 
 panel dystrybucji napięć, wyposażony minimum w rozłącznik FR i 

zabezpieczenie dobrane wg wytycznych producenta UPS-a, 
 2 półki stałe 1U/19”/450mm, 
 termometr cyfrowy, 
 układ załączania wentylatorów. 

 
Do szafy należy doprowadzić zasilanie 230V dla panelu wentylatorów i 

urządzeń aktywnych, przewidzianych do montażu w serwerowni. 
W szafie należy zainstalować następujące urządzenia aktywne i pasywne: 

 przełącznik sieciowy zarządzalny warstwy 2 z min. 12 portami POE/ 2 
portami POE+, 

 router, 
 modułowy ogranicznik przepięć zintegrowany z patchpanelem 1U/19” 

(konfiguracja: 3 moduły 4 - kanałowe), 
 serwer IP systemu CCTV, 
 UPS w wykonaniu Rack-owym z akumulatorami (czas podtrzymania pracy do 

30 minut), 
 zarządzalną listwę zasilającą z portem RJ45 do komunikacji (min. 5x 230V). 

 
W serwerowni należy wykonać łącznik dla kabli korespondencyjnych 

układanych i wykorzystywanych przez urządzenia zainstalowane w obu 
szafach. Zamontować koryto siatkowe o szerokości 20 cm i burtach wysokości 
10cm, mocowanie do ściany serwerowni przy użyciu elementów montażowych 
zalecanych przez producenta koryta. 

 
2.5.2. Przełączniki sieciowe 

W serwerowni projektuje się zastosowanie przełącznika klasy 
enterprise przeznaczonego do budowania szybkich sieci szkieletowych o 
prędkościach transmisji sięgających kilkudziesięciu Gbps. Duże przepustowości 
połączone z możliwościami zasilania urządzeń w oparciu o standard PoE+, 



S t r o n a  | 13 
 

 
 

umożliwiają zbudowanie elastycznej topologii spełniającej wymagania 
systemu informatycznego CCTV IP. 

Przełączniki zarządzalne powinny być wyposażone w możliwość 
konfigurowania zarówno za pomocą przeglądarki i wbudowanej strony www, 
usługi Telnet jak i tradycyjnej konsoli sterującej dostępnej za pomocą 
dedykowanego złącza RJ45 (RS232). 
powinna istnieć także możliwość zarządzania za pomocą protokołu SNMPv1, v2 
oraz 3 (możliwość szyfrowania transmisji). 

Zastosowany w przełączniku zasilacz o dużej mocy sięgającej 440W, 
musi mieć zdolność równoczesnego zasilania min. do 24 urządzeń zgodnych ze 
standardem PoE lub do 12 urządzeń zgodnych ze standardem PoE+. 

Przełącznik powinien wspierać funkcję statycznego routingu 
(trasowania), dzięki czemu przełącznik może być wykorzystany w 
skomplikowanych strukturach sieciowych wymagających komunikacji pomiędzy 
podsieciami. Dzięki tej funkcji ruch może być przesyłany zarówno pomiędzy 
różnymi podsieciami, jak również pomiędzy różnymi sieciami wirtualnymi 
VLAN. 

 
Podstawowe parametry przełącznika sieciowego: 

 24 porty Gigabit Ethernet RJ-45 z funkcją POE (12x PoE+), 
 4 porty SFP+ współdzielone z portami 21 - 24 - kompatybilne z 

modułami serii S2x oraz S3x, 
 funkcja routingu statycznego, 
 matryca przełączająca 48Gbps, 
 tablica adresów MAC 8k, 
 pełne wsparcie transmisji Multicast dla IP Video (do 255 grup 

multicastowych), 
 wsparcie do 256 grup VLAN, 
 Power over Ethernet (zgodne z IEEE 802.3at), 
 całkowity budżet PoE 380W, 
 automatyczna detekcja urządzeń zasilanych za pośrednictwem POE, 
 Quality of Service, 
 temperatura pracy 0 to +50°C 

 
W budynku biura zawodów 1 projektuje się instalację i uruchomienie w 

pełni zarządzanych przełączników sieciowych warstwy 2, posiadających min. 8 
portów RJ45 10/100/1000Mbps PoE+ (30w) oraz min. dwa porty światłowodowe 
100/1000Mbps SFP. Przełączniki muszą być przez producenta przeznaczone do 
pracy w trudnych warunkach, gdzie wymagany jest natychmiastowy powrót do 
stanu normalnej pracy w przypadku awarii sieci lub zasilania. 

Przełączniki winny posiadać klasę środowiskową min. IP30, być 
przeznaczone do pracy w temperaturze -40 – 75 st. C oraz charakteryzować się 
dużą odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne oraz radiowe. Dodatkowe 
spełniać wymagania z normy IEC60068-2-xx, opisującej odporność urządzeń na 
uderzenia, swobodny spadek i wibracje oraz określającą metody ich wyznaczania. 

W zarządzanych przełącznikach powinny być zaimplementowane takie 
funkcjonalności, jak IEEE 802.1Q VLAN, GVRP, łączenie połączeń sieciowych, QoS, 
broadcast storm oraz filtrowanie adresów MAC. Przełączniki te powinny 
obsługiwać również protokół Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w RSTP) oraz 
wykorzystywać zaawansowaną technologię Industrial Fail-Safe (IFS), mającą 
zastosowanie przede wszystkim w rozbudowanych topologiach sieciowych typu 
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ring (pierścień) z redundancją oraz gwarantujące skrócenie całkowitego czasu 
przywrócenia sieci do stanu normalnego funkcjonowania poniżej 20ms. 
Przełączniki muszą posiadać system redundantnego zasilania w celu zwiększenia 
niezawodności pracy sieci i czasu bezawaryjnego działania.  

 
Podstawowe parametry przełączników przemysłowych do zainstalowania w 
budynku biura zawodów 1: 

 8 portów 10/100/1000Base-T PoE, 
 2 sloty SFP 100/1000Base-X, 
 interfejs RS-232 umożliwiający podstawowe zarządzanie oraz konfigurację, 
 efektywna przepustowość dochodzącą do 20 Gb/s, 
 obsługa ramek Jumbo 9KB, 
 tablica adresów MAC 8k, 
 obsługa Multicast - do 255 grup multicast, 
 obsługa VLAN - do 255 grup VLAN, 
 Quality of Service (QoS), 
 zaawansowana ochrona, 
 filtrowanie adresów MAC 
 obudowa metalowa o klasie środowiskowej IP30, instalowana na szynie DIN 

lub na ścianie 
 szeroki zakres temperatur -40 st. C ~ +75 st. C 

 
2.5.3. Router 

Zgodnie z wytycznymi Użytkownika w szafie serwerowej zainstalować 
router szerokopasmowy z równoważeniem obciążenia pasma.  

Podstawowe parametry routera: 
 1 port WAN 10/100Mb/s, 3 porty WAN/LAN 10/100Mb/s, 1 port LAN 

10/100Mb/s, 
 możliwość wykorzystania do 4 portów WAN z równoważeniem obciążenia 

pasma umożliwia jednoczesne korzystanie z usług kilku dostawców 
Internetu, 

 uwierzytelnianie za pomocą strony powitalnej, 
 wydzielanie klientom odpowiedniej przepustowości połączenia w zależności 

od stosowanych aplikacji, 
 w celu ochrony przed atakami z zewnątrz sieci wyposażony w funkcję 

automatycznego wykrywania i blokowania ataków DoS (Denial of Service), 
takich jak TCP/UDP/ICMP Flooding, TCP Scanning, Ping of Death i inne 
podobne zagrożenia, 

 zaimplementowane funkcje filtrowania IP/MAC/URL/WEB umożliwiające 
zapobieganie łączeniu się do sieci intruzów oraz odwiedzaniu 
nieodpowiednich stron przez użytkowników, 

 wyposażony jest w algorytmy usprawniające działanie protokołów takich 
jak FTP, H.323, SIP, IPsec oraz PPTP poprzez NAT routera. 

 
Trzy z pięciu portów urządzenia mogą zostać skonfigurowane do 

działania w roli portów WAN lub portów LAN, co wraz z głównym portem WAN, 
daje możliwość wykorzystania do 4 łącz internetowych jednocześnie. Router 
wyposażony jest również w funkcję inteligentnego równoważenia obciążenia 
pasma w zależności od aktualnego obciążenia łącz, co zapewnia wydajne i 
ciągłe połączenie z Internetem. 
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2.5.4. UPS 

Oba obiekty doposażyć w zasilacze bezprzerwowe wyposażone w 
akumulatory, umożliwiające podtrzymanie pracy kamer, serwera, 
przełączników i routera przez 30 minut po zaniku zasilania. Zastosować UPS-y 
jednofazowe w obudowach uniwersalnych (montaż w szafie Rack-owej lub 
tower). Zastosować modele oferujące programowalne grupy wyjść, które mogą 
być wyłączane z różnych priorytetem (np. jedno od razu po wystąpieniu awarii 
napięcia, a drugiej po spadku pojemności baterii). Na wyświetlaczu wymagane 
wyświetlanie komunikatów, m.in. status, UPS-a aktualne obciążenie, poziom 
baterii, błędy, tryby pracy; AC, bateria i bypass. 

 
2.6. Stanowisko operatorskie 

Stanowisko operatorskie należy wyposażyć w pulpit sterowniczy IP z 
interfejsem Ethernet RJ45, co umożliwi podłączenie urządzenia do sieci 
internetowej. Aby zrealizować połączenie wystarczy podłączyć klawiaturę do 
przełącznika sieciowego lub routera i odpowiednio je skonfigurować. Dzięki temu 
zabiegowi możliwa jest zdalna praca z klawiaturą - podgląd, sterowania i zmiana 
parametrów systemu monitoringu. W urządzeniu, do precyzyjnego i łatwego 
sterowania kamerami, powinien byż zainstalowany obrotowy joystick. Umożliwi 
on przejęcie pełnej, zdalnej kontroli nad kamerą przemysłową PTZ oraz podgląd 
całego obszaru wizyjnego. Poruszanie joystickiem jest płynne, szybkie i 
skuteczne. 

Integralną częścią stanowiska komputerowego jest komputer all-in-one o 
przekątnej matrycy 27” z procesorem min. AMD Ryzen 5 4500U, pamięcią 8 GB 
RAM i dyskiem SSD 512GB, kartą graficzną AMD Radeon. Komputer należy 
podłączyć do sieci LAN. Na komputerze wymagana jest instalacja oprogramowania 
do skutecznego zarządzania oraz nadzoru nad systemem zabezpieczeń i siecią 
kamer systemu CCTV.  

Oprogramowanie powinno umożliwiać kreowanie i personalizację własnego 
systemu obserwacji. Aplikacja powinna umożliwiać współpracę z min. 100 
urządzeniami i oprócz wyświetlania obrazu na żywo, czy odtwarzania nagrań 
pozwalać na pracę wielomonitorową, obsługę e-map i e-PTZ, obsługę analityki 
wizyjnej oraz opcji detekcji twarzy czy zaawansowane wyszukiwanie 
poszczególnych zdarzeń. 
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2.7. Zestawienie podstawowych materiałów 

 
2.7.1. System CCTV 

 
L.p
. Nazwa Jedn

. Ilość 

1 

Kamera obrotowa PTZ IP 1/2,8" 4 Mpx SONY Starvis 
CMOS,45x zoom,H.265+/H.265,max 25/30 
kl./s@4Mpx,prędkość obrotu max 400°/s,IR do 150m,1/1 
kan. Audio we/wy,2/1 kan. Alarm 
we/wy,IP67,IK10,PoE+,analiza obrazu: IVS, perymetryka, 
auto-tracking, wideo strukturyzacja  

Szt. 1 

2 
Wodoodporna puszka montażowa, wykonana z aluminium 
I SECC, o kolorze białym. Wymiary 297x248x106 mm o 
wadze 3,2 kg. Temperatura pracy -40°C ~ +60°C 

Szt. 1 

3 

Kamera stacjonarna IP 1/3" 4 Mpx Starlight, Smart 
H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), micro SD 
(max 256 GB), obiektyw stało ogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, 
IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w 
strefie) 

Kpl. 4 

4 

Kamera stacjonarna IP z motozoomem 1/3" 4 Mpx, Smart 
H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), micro SD 
(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, 
IR 60 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE+, IVS (przekroczenie 
linii, intruz w strefie) 

Szt. 8 

5 

Wodoodporna puszka montażowa, wykonana z aluminium, 
o kolorze białym. Wymiary Ф124 x 41 mm o wadze 0,35 
kg. Stopień ochrony IP66. Temperatura pracy -40°C ~ 
+60°C 

Kpl. 12 

6 
Kamera wewnętrzna kopułkowa IP 4Mpx, z obiektywem ze 
stałą ogniskową, funkcja dzień/noc, IR min. 5m, micro 
SD, zasilanie POE, IK10, IP67 

Szt. 2 

7 

Serwer IP (rejestrator) 384 Mb/s, max 12 Mpx, 32 kan. 
dekodowanie 1080P, H.265/H.264, 1 VGA/2 HDMI 
(3840x2160), 2 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał 
audio wej/wy, 8 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/8 alarm 
wej/wy, przekształcanie hemisferycze, Smart Track, IVS 
RAID0/1 

Szt. 1 

8 
Dysk 3,5" do pracy ciągłej, pojemność: 8TB, prędkość 
obrotowa: 7200RPM, pamięć podręczna: 256M, interfejs: 
SATA 6Gb/s, czujnik wibracji obrotowej 

Szt. 4 

9 Karta micro SD 256 GB (parametry zgodne z wytycznymi 
producenta kamery, zawartymi w DTR kamery) Szt. 15 

10 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii 
PRO do systemów IP z ochroną PoE Szt. 13 

11 Ogranicznik przepięć 12 kanałów sieci LAN / IP-CCTV, PoE Kpl. 1 
12 Ogranicznik przepięć 4 kanały sieci LAN / IP-CCTV, PoE Kpl. 1 
13 Kabel U/UTPw kat.6 m 90 
14 Kabel U/UTP kat.6 LSOH m 450 
15 Patchcord UTP kat.6, 2m Szt. 18 
16 Patchcord FTP kat.6, 10m Szt. 2 
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2.7.2. Serwerownia 

 
L.p
. Nazwa Jedn

. Ilość 

1 Szafa teleinformatyczna serwerowa o wymiarach 
42U/600/1000 z wyposażeniem 

Kpl. 1 

2 

Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet warstwy 2 
wyposażony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE 
IEEE802.3at i 4 współdzielone porty SFP, w tym 24 
x15,4W PoE (802.3af) lub 12 x30W PoE+ (802.3at), 
funkcja Static Routing, temp. pracy 0~50℃ 

Szt. 1 

3 Moduł SFP Gigabit 2x włókno, światłowód wielomodowy 
MM 850nm - 550m (1000Base-SX) Kpl. 2 

4 
Przemysłowy przełącznik sieciowy zarządzalny warstwy 2, 
min. 8 portów Eth 100/1000Mbps TX/RX, porty 
SFP(min.2), montaż na szynie DIN 

Szt. 1 

5 
Przemysłowy przełącznik sieciowy zarządzalny warstwy 2, 
min. 8 portów Eth 100/1000Mbps TX/RX, porty 
SFP(min.2), montaż na szynie DIN, zasilanie POE 

Szt. 1 

6 

Zasilacz montowany na szynie TH, wyposażony w układ 
zasilania rezerwowego z sygnalizacją zdalną stanów 
pracy, uwzględniający parametry zarządzalnych 
przełączników z pozycji 4 i 5 

Szt. 1 

7 

Gigabitowy router szerokopasmowy z równoważeniem 
obciążenia pasma, 1 port WAN 10/100Mb/s, 3 porty 
WAN/LAN 10/100Mb/s, 1 port LAN 10/100Mb/s, 
wydzielanie klientom odpowiedniej przepustowości 
połączenia w zależności od stosowanych aplikacji 

Szt. 1 

8 

Zasilacz bezprzerwowy UPS, obudowa uniwersalna (typu 
tower z możliwością montażu w szafie rackowej), 
podtrzymanie pracy kamer do 30 minut po zaniku 
zasilania z sieci 

Kpl. 2 

9 Listwa zasilająca zdalnie zarządzana z postem sieciowym 
(interfejs RJ45) Szt. 1 

10 Koryto siatkowe szerokość 20cm, burty 10cm m 3,5 
11 Kanał kablowy z pokrywą z tworzywa 25/40 m 50 
12 Kąty wewnętrzne, zewnętrzne, proste Kpl. 1 
13 Rura elektroinstalacyjna PCW fi28 m 60 
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2.7.3. Stanowisko operatorskie 

 
L.p
. Nazwa Jedn

. Ilość 

1 
Komputer all-in-one o przekątnej matrycy 27” z 
procesorem min. AMD Ryzen 5 4500U, pamięcią 8 GB RAM 
i dyskiem SSD 512GB, kartą graficzną AMD Radeon 

Szt. 1 

2 
Manipulator IP do obslugi kamer, w tym 
szybkoobrotowych, włączonych do platformy centralnego 
zarządzania kamerami 

Kpl. 1 

3 

Extender HDMI, maksymalny zasięg transmisji: 100 m UTP 
kat. 5e, 6.; Przedłużenie portu USB 2.0; rozdzielczość 
obsługiwana 1080p; Zasilanie: 5VDC/1A (zasilacz w 
komplecie); 

Szt. 1 

4 Oprogramowanie do nadzoru i zarzadzania kamerami 
systemu CCTV Lic. 1 

 
 


