
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU 

Wymagania dla systemu serwerowni typu Micro DataCenter w układzie szczelnym

W ramach opracowania wymaga się zastosowanie zespołu szaf serwerowych składającego się z 1

szaf RACK-IT,  która powinna być zintegrowana  z systemem chłodzenia w technologii  wykorzystującej

wymiennik klimatyzacji rzędowy SideWall i pracować w układzie szczelnym. 

Schemat działania układu szczelnego Rack-IT>SideWall

Szafa serwerowa ServerRack IT

Wymaga się szafy RACK-IT,  wymienników chłodniczych oraz skraplaczy tego samego producenta,

aby zapewniona została kompatybilność i  spójność rozwiązań. Wymaga się zapewnienie układu chłodzenia

redundantnego N+1.

Minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne, wyposażenia dla szaf serwerowych, sieciowych:

 wymiary: szer. 80cm, wys. 2286cm, głęb. 120 cm 47U

 stopień szczelności min IP54

 składająca  się  z  odpornego  na  skręcanie,  spawanego  stelaża  ramy  wykonanej  z

zamkniętych, pustych profili, z otworami w siatce wymiarowej DIN 25 mm.

 Możliwość łączenia szaf w rzędy. 

 Obciążalność min. 15 000 N.

 Wysokość zabudowy szaf serwerowych 47U wraz z dodatkową separacją frontową strefy

zimnej.

 Drzwi przednie i tylne przeszklone (szkło bezpieczne hartowane), 

 Dach  szafy  z  fabrycznie  przystosowanym  miejscem  do  montażu  przepustu  kablowego

piankowego. Podłoga szafy segmentowa wyposażona w standardzie w piankowy przepust

kablowy zapewniający wymaganą szczelność.

 Dwie płaszczyzny mocowania 482,6 mm (19”) z przodu i z tyłu



 Płaszczyzny  montażowe  19”  powinny  składać  się  z  uniwersalnych  szyn  profilowych  do

zastosowań  urządzeń  serwerowych,  sieciowych  i  elektronicznych  z regulacją  głębokości.

Mocowanie  szyn  profilowych  powinno  odbywać  się  za  pomocą  śrub  celem  uzyskania

wymaganej sztywności. Szyny profilowe z przodu i z tyłu z dodatkowym otworowaniem w

standardzie EIA 310 E.

 Oznakowanie U obu profili montażowych 

 Szyny profilowe 19” z przodu muszą zapewniać beznarzędziowy montaż akcesoriów np.

maskownice, płyty wypełniające.

 Szyny profilowe 19” z tyłu muszą zapewniać obustronne zamocowanie listew zasilających

Power Distribution Unit (PDU) i umożliwiać umiejscawianie listwy  w przestrzeni pomiędzy

profilem 19”, a ścianą boczną szafy,

 Dla  szafy  o  szer.  800mm  powinna  zapewniać  ustawianie  profili  19”  centralnie  jak  i

asymetrycznie (możliwość przesuwania profili do skrajnego dowolnego boku szafy)

 Możliwość  realizacji  zabudowy  profili  pod  sprzęt  IT  w  standardzie:  19",  21”,  23",  bez

dodatkowych przeróbek mechanicznych, akcesoriów montażowych

 Szafa musi posiadać kompletny zestaw uziemienia. 

 Szafy  serwerowe  o  szer.  800mm  muszą  posiadać  w  pionowe  prowadnice  powietrza  w

postaci paneli zaślepiających z funkcją dodatkowej pow. montażowej 3x1U (6U na każdą

szaf)

 Szafy dla urządzeń serwerowych muszą posiadać panele zaślepiające o wysokości min. 9U

przeznaczone do beznarzędziowego montażu w 19”. 

 Szafy dla urządzeń serwerowych muszą posiadać w min. panel porządkujący 1U wraz z

min.  pięcioma  wieszakami  plastikowymi  pozwalającymi  na  zmianę  kierunku  organizacji

okablowania (45 stopni). 

 Szafy  dla  urządzeń  serwerowych  musi  zostać  wyposażona  w  dwie  pionowe  listwy

dystrybucji zasilania PDU o max. prądzie 16A na każdą z 3 faz., opomiarowane na każdą z

faz z podłączeniem do sieci zdalnego monitorowania. 

 montaż PDU musi być realizowany w sposób beznarzędziowy w przestrzeni poza 19”.

 Szafy  Rack-IT  przystosowanie  do  współpracy  z  dedykowanymi  jednostkami  klimatyzacji

międzyrzędowej oraz zintegrowanym systemem wczesnego wykrywania i gaszenia pożaru

(panel SUG) w układzie zamkniętym

 Przynajmniej 1 szafa RACK-IT(w zestawie) powinna zostać wyposażona w dotykowy panel

min 13 cali,  dla wizualizacji  podstawowych parametrów pracy urządzeń takich jak UPS,

monitoring warunków środowiskowych, systemu klimatyzacji, panel SUG oraz PDU.

 Szafa wyposażen o w panel dystrubucji zasilania 2 x 3U 19”  RAL7035, z zabezpieczeniami

i rozdziałem zasilania dla Klimatyzacja, urządzenia IT, itp.

 Szafy RACK-IT muszą umożliwiać montaż zespołu chłodniczego z prawej lub lewej strony. 



 Szafa  musi  posiadać  cokół  min  10cm  wysokości  z  miejscami  do  wprowadzenia  kabli

zasilających i teleinformatycznych 

 Szafy muszę spełniać najnowsze wydania norm ISO 11801, EN 50173-1: 2011, EN 50173-

2: 2008/ A1: 2011, EN 50174-1: 2010/A1: 2011, PN-EN 50310:2016, 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.

Urządzenia chłodnicze zintegrowane z szafami ServerRACK-IT -SideWall

Zespół  szaf  serwerowych  zintegrowanych  z  szafami  klimatyzacji  precyzyjnej  19”  zakłada

zainstalowanie 2 jednostek typu SideWall.

System klimatyzacji musi składać się z jednostki wewnętrznej, jednostki zewnętrznej i dedykowanej

instalacji freonowej.  Zakładana moc per RACK-IT 5kW. Jako czynnik chłodzący zakłada się wykorzystanie

rozwiązania  z  bezpośrednim  odparowaniem  typu  DX  minimum  5,5  kW każdy.  Wymaga  się  uzyskanie

systemu klasy N+1.

Połączenie  szafa  Rack-IT  moduł  chłodzenia  RACK  musi  zapewniać  optymalne  warunki  pracy

urządzeń serwerowych, sieciowych.

 musi posiadać fabrycznie możliwość zaimplementowania systemu zdalnego monitoringu. 

 jednostki  klimatyzacji  wyposażone  w  wentylatory  klasy  EC  zapewniające  maksymalną

efektywność oraz zminimalizowanie poboru energii elektrycznej. 

 jednostki  klimatyzacji  musi  być  wyposażona  w  separatory  cieczy,  elektroniczne  zawory

rozprężne, czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia. 

 jednostki  klimatyzacji  muszą  posiadać  możliwość  podłączenia  przewodów  czynnika

chłodniczego oraz przyłącza elektrycznego od dołu lub od góry.

 jednostki  klimatyzacji  i  szafy  serwerowe,  sieciowe muszą  być  odseparowane  od  siebie,

celem zwiększenia komfort montażu i obsługi oraz zapobiegnie niepożądanemu dostępowi

do szafy serwerowej w przypadku konserwacji. 

 jednostki  klimatyzacji  muszą  być  wyposażone  w wysuwaną  skrzynkę elektryczną  celem

zapewnienia dostępu serwisowego do tyłu klimatyzatora.

 jednostki klimatyzacji musza być wyposażone w wentylatory typu hot swap, 

 wentylatory muszą być zainstalowane w strefie powietrza zimnego, celem zwiększenia ich 

żywotności.

 jednostki  klimatyzacji  muszą  być  wyposażone  w  system  zarządzania  kondensatem

zbierającym się w kolektorze, celem odprowadzania do instalacji sanitarnej. Kontroler musi



być zainstalowany osobno w każdym z wymienników chłodzenia osobno celem zapewnienia

pracy całkowicie niezależnie. 

 sterowanie  temperaturą  musi  odbywać  się  z  poziomu  dotykowego  panela  sterowania

umieszczonego  na  ścianie  frontowej  jednostki  klimatyzacji.   Musi  być  zapewnione

sterowanie  (ustawienie)  wartości  temperatury  dopływu  powietrza  od  frontu  serwera  (na

wyjściu jednostki klimatyzacji) lub temperatura powrotu do jednostki klimatyzacji.

Min. wymagania techniczne, funkcjonalne:

 Użytkowa moc chłodnicza urządzenia: minimum 5,5kW 

 Ilość wentylatorów: min 3

 Typ wentylatora: EC, hot-swap

 Strumień powietrza: maks. 2000 m3/h

 Przyłącze  przewodu  cieczy:  śr.  zewn.  12mm

Przyłącze przewodu ssawnego gazu: śr. zewn. 12mm

 Orurowanie  łączące  jednostkę  wewnętrzną  DX  z  jednostką  zewnętrzną  (skraplaczem)

(ciecz/gaz):

 10/12mm (do 30 m instalacji)

 12/16mm (30-50m instalacji)

 Zasilanie elektryczne jednostki zewnętrznej i wewnętrznej:  230V, 1F, N, PE, 50/ 60 Hz 

 Zabezpieczenie wstępne: 40A

 Czynnik chłodniczy: R410a



 Wymiary maksymalne (szer. x wys. x gł.): 300x2200x1200mm

 Waga maksymalna: 310kg

 Kolor: zgodny z kolorem szaf RACK-IT

 Zakres pracy temperatury zewnętrznej skraplacza minimalne: -350C do +45 0C

 Zintegrowana karta komunikacyjna: protokół komunikacji SNMP.

 Obudowa szczelna min IP54

Wymagania dla klimatyzatora rzędowego:

Wymaga się aby system klimatyzacji precyzyjnej rzędowej był spójny z systemem szaf serwerowych

– jeden producent Szafy serwerowe/klimatyzacja rzędowa/dystrybucja zasilania PDU

Każdy klimatyzator międzyrzędowy musi być wyposażony w (jednostka wewnętrzna):

 System chłodniczy typu bezpośredniego rozprężania o zmiennej wydajności i zawierający co 
najmniej jedną sprężarkę inwerterową 

 przełącznik wysokiego ciśnienia (presostat), przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia oraz 
elektroniczny zawór rozprężny

 Wężownica parownika w kształcie litery V, który obejmuje konstrukcję czerpni powietrza w celu 
równomiernego rozprowadzenia powietrza. 

 Parownik  zbudowany z wzmocnionych żeber aluminiowych o zwiększonej powierzchni, 
mechanicznie połączonych z wzmocnionymi rurami miedzianymi o zwiększonej powierzchni. 

 Rama wężownicy wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i tacki ociekowej ze stali 
nierdzewne

 min 3 wentylatory EC z łopatkami wygiętymi do tyłu i wirnikiem zewnętrznym
 zespół wentylatora przystosowany do szybkiej wymiany ( quick connect)
 filtr klasy EU4
 środek chłodniczy: R410A
 nagrzewnicę elektryczną o wydajności nie mniejszej niż 3,0kW.

sterownik wraz z wyświetlaczem graficznym składający się z:

o mikroprocesorowa sterownik instalowany w komorze elektrycznej klimatyzator (zawiera 

ustawienia i programy wszystkich zapisanych parametrów operacyjnych, 

o ekran dotykowy min 7” LCD kolorowy

o sterownik musi posiadać funkcjonalność automatycznego uruchomienia po 

awarii/wyłączeniu zasilania z funkcją opóźnienia 

o karta komunikacji SNMP

o Wysokie i niskie ciśnienie układu czynnika chłodniczego zapisywane w sterowniku z 

możliwością przeglądania na wyświetlaczu.

o Kontroler może pracować w trybie pracy zespołowej z więcej niż 64 jednostkami jako 

jedną grupą.

 Skrzynka elektryczna wysuwana z tyłu urządzenia, aby ułatwić jej serwisowanie
 Moc chłodnicza [kW]: 

5,6kW (dla temperatury powrotu 37,8stC/wilgotności 20%RH i 35stC na zewnątrz; 
 5,9kW (dla temperatury powrotu 40,6stC/wilgotności 20%RH i 35stC na zewnątrz; 



 Pobór prądu FLA-A: nie większy niż 28,2A
 Znamionowy pobór Mocy kW: nie więcej niż 4,4kW
 Głośność – iRow nie więcej niż 61,0kW, skraplacz 44,0 kW

Skraplacz jednowentylatorowy: 

o Wymiary maksymalne (szer. x wys. x gł.): 300x790x420mm
o Waga maksymalna: 28kg
o Instalacjaniezalezna dla kazdego systemów klimatyzacji.
o Zestaw zimowy wymiary maksymalne: 870dł, 430szer, 490 wys. mm waga 38kg

Schemat instalacji:

System Monitoringu Środowiska EMS 

Do poprawnego działania serwerowni należy zastosować  system pozwalający na kontrolę warunków

pracy urządzeń teleinformatycznych. System musi pozwalać na monitorowanie podstawowych parametrów

otoczenia  tj.  temperatury,  wilgotności,  zalania,  zadymienia,  kontrolę  parametrów  elektrycznych,

monitorowania panelu SUG (czujniki napięcia, kontrola styków bez-potencjałowych). Urządzenie pozwala na

zdalny  podgląd  zdarzeń  i  odczytów  z  czujników  oraz  możliwość  ustawiania  alarmów  z  funkcją

powiadamiania SNMP, SMS, email.

Główne funkcje
 monitorowanie warunków środowiskowych

 monitorowanie parametrów elektrycznych

 monitorowanie stanu otwarcia drzwi

 alarmowanie o zdarzeniach i awariach ( progi alarmowe) z czujników systemowych; 

graficzne/SNMP/SMS/EMAIL

 wizualizacja stanów czujników na mapie obiektu bezpośrednio z interfejsu web urządzenia



 możliwość wyświetlania historii wykresów monitorowanych parametrów

 zdalny dostęp do plików zawierających pełną historię zdarzeń i pomiarów zapisanych na 

dysku pendrive podłączonym do kontrolera

 możliwość łączenia kaskadowego do 8 modułów rozszerzeń

 możliwość konfigurowania zależności logicznych pomiędzy wejściami (czujnikami) 

i wyjściami oraz generowanymi alarmami

 automatyczne wykrywanie obecności i typu czujnika analogowego

 możliwość ustawienia max 4 progów alarmowych dla czujnika (dwa dolne i dwa górne), 

których przekroczenie generuje alarmy

 aplikacja systemowa umożliwia zarządzanie użytkownikami systemu, tworzenie nowych, 

usuwanie i nadawanie uprawnień.

Główne elementy systemu:
 kontroler główny

 moduł rozszerzeń pozwalający rozbudować kontroler główny o dodatkowe 8 wejść 

analogowych, Kontroler może obsłużyć maksymalnie 28 sensorów analogowych

 moduł rozszerzeń o dodatkowe 32 wejścia dla styków bezpotencjałowych

 moduł rozszerzeń 1-wire

 czujniki.

Wymaga się monitorowania przynajmniej następujących parametrów w każdej 
szafie RACK-IT:

 temperatury 

 wilgotności

 otwarcia drzwi(przód-tył)

 zalania 

Listwy zasilająco monitorujące

Ze względu na konieczność monitorowania zasilania w każdej szafie serwerowej należy zastosować

dwie zarządzalne listwy zasilające z monitoringiem energii i temperatury oraz wilgotności  o minimalnych

wymaganiach: 

 Interfejs zarządzający musi umożliwiać obsługę środowiska www w dwóch językach polskim

i angielskim

 Listwa musi być wyposażona w gniazda IEC320 C13 w ilości min 18 oraz gniazda IEC320 

C19 w ilości min 6 z blokadą wypięcia kabla przyłączeniowego

 Listwa musi być wyposażona w wymienny moduł kontrolno-zarządzający  

 Listwa musi być zasilana napięciem trójfazowym 400V i przenosić obciążenia na poziomie 

32A  

 Listwa musi zapewniać komunikację i wysyłanie alarmów poprzez wieloużytkownikowy 

interfejs webowy, e-mail do administratorów, trapy SNMP



 Listwa musi zapewniać odczyt obciążenia dla każdej fazy  

 Listwa musi zapewniać zdalny monitoring następujących parametrów:  

o Napięcia zasilania [V]  

o Obciążenia dla całej listwy [A]  

o Poboru mocy czynnej (kW) dla całej listwy  

o Poboru mocy pozornej (VA) dla całej listwy  

o Poboru mocy biernej (VAR) dla całej listwy  

o Zużycia energii czynnej (kWh) dla całej listwy  

o Zużycia energii pozornej (kVAh) dla całej listwy  

o Wartość współczynnika mocy dla całej listwy  

o Temperatury i wilgotności z podłączonych czujników zakończonych wtykiem RJ11 

(minimum jeden czujniki temp/wilgotności)

 Listwa musi zapewniać możliwość ustawienia następujących progów alarmowych dla 

stanów niski oraz wysoki:

o Minimalnego i maksymalnego obciążenia dla każdej fazy  

o Minimalnego i maksymalnego napięcia zasilania dla każdej fazy  

o Minimalnej i maksymalnej temperatury (po podpięciu czujników)  

o Minimalnej i maksymalnej wilgotności (po podpięciu czujników)  

 Listwa musi zapewniać alarmy systemowe (po podpięciu hybrydowego czujnika)  

o temperatury/wilgotnosci  

 Listwa musi mieć możliwość ustawienia, trybu pracy jako master lub slave  

 Listwa musi mieć możliwość spięcia łańcuchowego w grupę do 4 listew w celu zarządzania i

monitorowania grupy przy wykorzystaniu jednego adresu IP

 Interfejs webowy powinien zapewnić możliwość zarządzania i monitorowania grupy 4 listew 

przy wykorzystaniu jednego adresu IP

 Listwa musi zapisywać wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnętrznej pamięci  

 Listwa musi mieć możliwość restartu poszczególnych liczników zużycia energii (kWh, kVAh)
 

 Listwa musi być wyposażona w kabel zasilający:  

o 5x6.0mm2 od długości 3 m i zakończony wtykiem IEC60309 (32A 5P+N+E)  

 Listwa musi być wyposażona w wyświetlacz LCD i dwa przyciski do przełączania pomiędzy 

ekranami wyświetlacza. Z poziomu wyświetlacza administrator powinien mieć możliwość 

odczytu następujących danych:

o Napięcia zasilania [V]  

o Obciążenia dla całej listwy [A]  

o Poboru mocy (kW) dla całej listwy  

o Zużycia energii (kWh) dla całej listwy  



o Wartość współczynnika mocy [PF]  

o Wartości temperatury i wilgotności  

- Listwa musi być wyposażona w zintegrowany moduł monitoringu parametrów środowiska, który 
umożliwi podłączenie jednego czujnika temp i wilgotności

- Czujniki mają być podłączane do dedykowanych portów modułu kontrolno-zarządzającego w 
standardzie RJ11. 

- Listwa powinna (ma) obsługiwać następujące protokoły:  
o SNMP V1 i/lub ModBus RTU

o Telnet  

o HTTP  

o SMTP  

o Trapy SNMP  

- Obudowa listwy nie może przekraczać szerokość 44mm i głębokości 86mm  
- Listwa musi zapewniać pracę w poniższych warunkach  

o Temperatura: 0ᵒC - 60ᵒC  

o Wilgotność:0%-90%  

Stałe urządzenie gaśnicze – Panel SUG

Jako system wczesnego wykrywania pożaru zaleca się zastosowanie urządzeń, które instalowane

będą w szafach typu rack. Urządzenia te pełnią funkcję Master i w przypadku wykrycia pożaru wysyłają

sygnał na zadziałanie urządzeń gaśniczych Slave. Urządzenie pełni role detektora pożaru zarówno dla szaf

IT  jak  również  dla  UPSów,  wykonanych  w  obudowie  typu  rack.  Urządzenia  mogą  monitorować  grupę

urządzeń  zamkniętych  w  szczelnych  szafach.  Urządzenia  do  wczesnego  wykrywania  pożaru  powinny

działać na zasadzie stałego zasysania przez system rurek powietrza z chronionego obszaru.  Pobierane

powietrze  jest  przeprowadzane  przez  dwie  czujki  pożaru  (zastosowanie  dwóch  czujek  pozwala  na

zwiększenie niezawodności  działania detektora). W przypadku wykrycia dymu przez wysokoczuły czujnik

urządzenie  detekcyjne  wyzwala  alarm  wstępny.  Gdy  druga  czujka  również  wykryje  pożar  wówczas

urządzenie detekcyjne wyzwala alarm, który powoduje załączenie urządzeń gaśniczych. Sprawność czujek

jest stale monitorowana przez elektronikę na karcie sterującej, wbudowaną w urządzenie detekcyjne.

Urządzenie wcześnie wykrywające pożar powinno się charakteryzować parametrami/wyposażeniem/

funkcjonalnością:

 obudowa dostosowana do montażu w przestrzeni 19” o max. wysokości 1U klasa ochrony 

urządzenia min. IP30

 zakres temp. pracy: +_10°C_do_+40°C

 napięcie zasilania nominalne: 100-240V 50/ 60 Hz

 zintegrowane w obudowie baterie zasilania awaryjnego, czas podtrzymania pracy min. 4 

godz.

 monitorowanie przepływu powietrza +/- 10% całego strumienia powietrza

 gniazdo do podłączenia czujników otwarcia drzwi szaf/ automatyczne rozbrojenie systemu 

gaszenia w przypadku otwarcia drzwi szaf oraz międzyrzędowych klimatyzatorów



 gniazdo do połączenia z nadrzędnym systemem monitorowania parametrów 

środowiskowych, 

 złącze na urządzenie alarmowe zewnętrzne

 złącze USB umożliwiające odczytanie stanów pracy i zdarzeń, wprowadzanie ustawień. 

Możliwe jest np. odczytanie pamięci błędów, ustawienie daty i godziny, wgranie nowego 

firmware

 min. jeden wyświetlacz tekstowy dla komunikatów statusowych wszystkich paneli 

gaśniczych instalowanych w każdym rzędzie szaf, Master > Slave

 lokalne wskaźniki LED w urządzeniu 

 zbiornik środka gaśniczego zintegrowany w każdym jednym urządzeniu napełnionego 

środkiem gaśniczym min. 1,8 L bezbarwnym, nieprzewodzącym prądu elektrycznego, 

będącym cieczą, o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej, fluroketonem.

 rozprowadzanie środka gaśniczego poprzez rozładowanie ciśnienia z naboju gazu nośnego,

zintegrowany wyzwalacz elektryczny

 automatyczne rozbrojenie systemu gaszenia w przypadku otwarcia drzwi przednich i tylnych

dla szaf sieciowych, serwerowych, UPS i baterii UPS, a także urządzeń klimatyzacyjnych 

międzyrzędowych z powiadomieniem o rozbrojeniu systemu 

Każdą z szaf RACK-IT należy wyposażyć stałe urządzenia gaśnicze z systemem wczesnej detekcji.

Panel SUG nie może być większy niż 1U. Każde z zastosowanych urządzeń musi posiadać własny wew.

zintegrowany pojemnik zawierający środek gaśniczy typu NOVEC 1230 dla kubatury min. 2,8 m3. Tego typu

środek gaśniczy nie stanowi  zagrożenia dla ludzi  znajdujących się otoczeniu,  w którym jest wyzwalany.

Detekcja ma być realizowana poprzez zintegrowany w panelu SUG zasysający system wczesnej detekcji w

postaci dwóch czujek pożaru w każdym panelu gaśniczym. Informacje o alarmach, awariach, ostrzeżenia,

wymaganej konserwacji  przesyłane są do systemu monitorowania warunków środowiskowych. Każdy z  

paneli gaśniczych musi posiadać niezależne zintegrowane zasilanie awaryjne. 

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

kontrolować wszystkimi elementami  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),  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.

Zgodność  z  normami:  ISO/IEC 11801-1:2017(Ed.  1.0),  ISO/IEC 11801-2:2017(Ed.1.0),  EN50173-

1:2011, ANSI/TIA-568-C.2:2009  

Uniwersalny kabel optyczny 8 i 12 (8-12) włóknowy jednomodowy, 3kN, Euroklasa B2CA

Okablowanie  szkieletowe  światłowodowe,  w  budynkach,  łączące  punkty  dystrybucyjne  będzie

realizowane kablem światłowodowym uniwersalnym jednomodowym (8 i 12 włóknowy kabel światłowodowy

o klasie reakcji  na ogień wg CPR- B2CA s1, d1, a1   w powłoce  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. 

Kable  teleinformatyczne  na  stałe  związane  ze  strukturą  budynku  muszą  być  zgodne  z

rozporządzeniem PE i RUE nr 305/2011 oraz posiadać odpowiedni stopień klasyfikacji kabli pod względem

pożarowym (Euroklasa) przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacją pożarową budynków

wynikającą  z  Prawa  Budowlanego.  Potwierdzeniem  powyższego  jest  przedstawienie  przez  producenta

odpowiedniej deklaracji własności użytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiadać oznaczenie CE

zgodnie z normami PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11. 

Zgodnie z normą N SEP -E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór

kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.  Wg Tabeli 1 i Tabeli 2 przywołanej normy – w

obrębie  dróg  ewakuacyjnych  dla  określonych  budynków  należy  stosować  kable  o  klasie  odporności

pożarowej B2ca. W budynkach kategorii  ZLII należy w obrębie dróg ewakuacyjnych ułożyć światłowód o

klasie reakcji na ogień wg CPR- B2ca.

Kabel do zastosowań wewnętrzno-zewnętrznych(uniwersalny),  całkowicie dielektryczny, z ochroną

przeciwko gryzoniom w postaci włókien szklanych.

Powłoka zewnętrzna odporna na promieniowanie UV

Należy wykonać odpowiednie uziemienie elementów metalowych.

Włókna światłowodowe E9 OS2 z zerowym pikiem wodnym G652.D:

Kolorystyka włókien:

Zgodność  z  normami:

ISO 11801-ED2,  PN-EN50173-1, PN-EN60793-1-1, PN-EN 603793-2, PN-EN603794-2, PN-EN603794-3,

PN-EN62949,  PN-EN60332-1,  PN-EN60332-3-24,  PN-EN60754-1,  PN-EN60754-2,  PN-EN61034-2-,

ISO4892-3.



Własność

Metodyka

badania Wartość

Średnica zewnętrzna  2÷24 włókna: 9,4 mm

Waga nominalna  2÷24 włókna: 112 kg/km,

Maksymalna siła naciągu E1 3000 N (naprężenie włókien ≤ 0.6%)

Siła naciągu ( statyczna) E1 1000 N (naprężenie włókien ≤ 0.2%)

Odporność na zgniatanie E3  2000 N/dm

Uderzenie E4 20 Nm

Skręcanie E7 5 cykli ± 1 obrót

Minimalny promień zginania (statyczny, dynamiczny) E11 R=90 mm, R=180 mm

Przenikanie wody F5B Brak wody na końcu odległym

Zakresy temperatur F1

Przechowywania: –40°C +70°C

Instalacji: –15°C +40°C

Pracy: –40°C +70°C

Parametry minimalne włókna OS2 G.652D

Tłumienność dla długości fali 

1310 nm

1550 nm  

1625 nm

Zmiana tłumienności vs promień gięcia

100 pętli dla r=25mm @1310/1550nm

100 pętli dla r=30mm @1625nm

≤0.36 dB/km 

≤0.23 dB/km 

≤0.25 dB/km 

≤0,05dB 

≤0,05dB 

Średnica płaszcza wg IEC/EN60793-1-20 125 ± 0.7 μm 

Niecentryczność płaszcza wg IEC/EN60793-1-20

Niecentryczność rdzenia wg IEC/EN60793-1-20 

≤ 0.7% 

≤ 0.5μm

Poziom odkształcenia włókna  wg

IEC/EN60793-1-30      

≥ 0,7GPa (≈ 1 %)                                 

Siła  stripowania  (max)  w  N  wg  IEC/EN60793-1-32       ≥ 1,2  ≤ 8,9



INSTALACJA ALARMOWA: SYSTEM SSWIN ORAZ KD;

INSTALACJA SYSTEMU ALARMOWEGO

Założenia projektowe
Projekt  dotyczy  wykonania  instalacji  systemu  alarmowego  dla  pomieszczenia  serwerowni

połączonego z systemem kontroli dostępu. 

System składa się z następujących elementów:
 system alarmowy włamania i napadu SSWiN: instalacja do wykrywania i sygnalizowania obecności,

wejścia lub próby wejścia osoby nieuprawnionej;

 system kontroli dostępu ACC: zespół urządzeń i oprogramowania, mający za zadanie:

 identyfikację osób, uprawnionych do przekroczenia granicy obszaru zastrzeżonego oraz

umożliwienie im wejścia/wyjścia;

 niedopuszczenie do przejścia przez osoby do  obszaru zastrzeżonego;

 wytworzenie sygnału alarmowego informującego o próbie przejścia osoby nieuprawnionej.

OPIS SYSTEMU SSWIN

System  SSWiN  i  KD  posiada  budowę  modułową,  co  zapewnia  łatwość  prowadzenia  instalacji,

późniejszą  rozbudowę.  Celem  zazbrajania  systemu  zaprojektowano  klawiatury  LCD  w  obudowach

metalowych zamykanych kluczykiem.

Czujki ruchu
W serwerowni zainstalowane zostaną dwie czujki ruchu.

Parametry czujki: 

 Pasywna czujka podczerwieni ruchu; 
 Optyka o stopniowanej ostrości i stałej czułości; 
 Przetwarzanie sygnałów znacznie zmniejszające wystąpienie fałszywych alarmów; 
 Pełna ochrona przed przeczołganiem; 
 Antymasking: NIE 
 Brak regulacji wynikających z różnych wysokości montażu czujek; 
 Możliwość montażu na pochyłych ścianach; 
 Złącze typu plug-in modułu elektroniki; 
 Optyka odporna na zabrudzenia; 
 Detekcja ruchu za parasolem i płaszczem; 
 Możliwość wyboru charakterystyki poprzez maskowanie lustra; 
 Zakres detekcji 12m 
 Czułość Normalna / Wysoka 
 Pole widzenia 86°, 9 kurtyn 
 Wybór charakterystyki przesłony kutyn 
 Wysokość montażu 1.8 do 3.0 m 
 Zasilanie 9 do 15 VDC 
 Pobór prądu (nominalnie) 4.4 mA 
 Wyjście przekaźnikowe alarmowe NC 
 Wyjście przekaźnikowe sabotażowe NC 



 Wejście sterujące wejście Walk test 
 Pamięć alarmów Nie 
 Przetwarzanie sygnału V2E 
 Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 108 x 60 x 46 mm 
 Temperatura pracy -10 do +55°C 
 Wilgotność względna 95% 
 Zabezpieczenie przed oderwaniem Opcjonalne 
 Spełnia EN50131-2-2 Grade 2 

Sygnalizacja akustyczno-optyczna
Dla uzupełnienia systemu zastosowano sygnalizatory zewnętrzne akustyczno-optyczne z własnym

zasilaniem.  Z  sygnalizatora  wyprowadzono  pętle  sabotażu  i  wpięto  na  linię  sabotażową  do  centrali.

Sygnalizator jest zasilany z oddzielnego wyjścia sygnalizatorów na płycie centrali.. Wszystkie sygnalizatory

posiadają klasę C lub Grade 2.

Płyta główna centrali
Dzięki  pełnej  zgodności  z wymaganiami  EN50131 Grade 3,  doskonale sprawdza się w realizacji

zaawansowanych systemów zabezpieczenia w obiektach o szczególnie dużym zagrożeniu włamaniem – np.

bankach,  sklepach  jubilerskich  czy  budynkach  użyteczności  publicznej.  Centrale  te  charakteryzują  się

rozbudowaną  funkcjonalnością,  co  pozwala  zastosować  je  do  realizacji  systemów  kontroli  dostępu  czy

nawet systemów inteligentnego budynku.

  pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3)
  wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowaną diagnostyką
  obsługa do 128 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą linii

3EOL (tylko wejścia płyty głównej)
  port USB do programowania za pomocą PC
  możliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji
  rozbudowa do 128 programowalnych wyjść
  magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
 wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego

sterowania
 obsługa  systemu  przy  pomocy  manipulatorów  LCD,  klawiatur  strefowych,  pilotów  i  kart

zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
 64 niezależne timery do automatycznego sterowania
 funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
 pamięć ponad 24000 zdarzeń z funkcją wydruku
 obsługa do 240+8+1 użytkowników
 możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

Klawiatura LCD
Manipulator  opracowany został  z myślą o użytkownikach preferujących tradycyjny interfejs obsługi

systemu  alarmowego,  ale  oczekujący  rozwiązań  atrakcyjnych  pod  względem  wzornictwa.  Ponadto,

wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

 podświetlenie klawiatury i wyświetlacza



 diody LED informujące o stanie systemu
 alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
 sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
 2 programowalne wejścia (z obsługą konfiguracji 3EOL)
 łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX
 wbudowany czytnik kart zbliżeniowych do obsługi systemu

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Kontroler
Kontroler dostępu oraz automatyki budynkowej. W zależności od wersji, kontroler umożliwia obsługę

16 przejść kontrolowanych dwustronnie oraz 32 węzłów automatyki.

Oferuje  rejestrację  zdarzeń  dla  celów  RCP oraz  integrację  z  systemem  alarmowym.  Koncepcja

integracji z systemem alarmowym umożliwia prezentację stanu strefy alarmowe oraz sterowanie jej stanem

bezpośrednio  z  poziomu terminali  dostępu.  Udostępnia  zaawansowany  a  jednocześnie  bardzo wydajny

sposób zarządzania użytkownikami systemu oraz kształtowania ich uprawnień. 

Komunikacja z komputerem zarządzającym jest realizowana za pośrednictwem sieci  LAN/WAN z

protokołem szyfrowanym metodą AES-128-CBC.

Czytnik kart zbliżeniowych 
Czytniki  są  zewnętrznymi  terminalami  dostępu  przeznaczonymi  do  pracy  w  systemie  kontroli

dostępu.  Czytniki  pełnią  funkcję  urządzenia  podrzędnego  względem  kontrolera  dostępu  i  nie  mogą

samodzielnie dozorować przejścia. 

Terminale  umożliwiają zarówno odczyt  numeru seryjnego karty  zbliżeniowej  (CSN) jaki  i  numeru

programowalnego  (PCN)  zapisanego  w  szyfrowanych  sektorach  pamięci  na  karcie.  Wykorzystanie

programowalnego numeru karty  zabezpiecza ją przed duplikowaniem co zdecydowanie  podnosi  poziom

bezpieczeństwa  całego  systemu  kontroli  dostępu.  W  obiektach  wymagających  najwyższego  poziomu

bezpieczeństwa należy stosować karty MIFARE® DESFire EV1 oraz MIFARE® PLUS. 

Czytniki z opcją IO wyposażone są w zestaw linii wejściowych i wyjściowych, który w większości

przypadków  umożliwia  kompletną  obsługę  przejścia  bez  konieczności  wykorzystywania  wejść  i  wyjść

zlokalizowanych na kontrolerze dostępu lub module rozszerzeń.

Czytnik  udostępnia  trzy  parametryczne  linie  wejściowe  które  mogą  być  indywidualnie

sparametryzowane w zakresie czasu reakcji oraz topologii dołączonych styków i rezystorów. Opcjonalnie,

wejścia mogą być skonfigurowane do trybu double wiring, który umożliwia dołączenie dwóch niezależnych

styków NO lub NC do każdego z wejść i podwojenie w ten sposób liczby monitorowanych przez czytnik

sygnałów  wejściowych.  Czytnik  posiada  dwa  wyjścia  tranzystorowe  oraz  jedno  wyjście  przekaźnikowe.

Każde z wyjść może być w stanie spoczynkowym wyłączone (tzw. Polaryzacja normalna) lub załączone

(tzw. Polaryzacja odwrotna).

Wyjście przekaźnikowe udostępnia styk zwierny oraz rozwierny. Komunikacja z kontrolerem odbywa

się za pośrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, który dopuszcza tworzenie struktur okablowania

typu gwiazda oraz drzewo. Magistrala komunikacyjna do której dołączany jest czytnik może mieć długość do

1200m i być wykonana przy pomocy dowolnego rodzaju kabla sygnałowego. Konfigurowanie urządzenia



oraz aktualizację oprogramowania wbudowanego (firmware) przeprowadza się za pośrednictwem interfejsu

RS485.  Relatywnie niewielka szerokość obudowy czytnika umożliwia jego montaż na ościeżnicy  lub na

profilach konstrukcyjnych drzwi.

 Karty zbliżeniowe ISO14443A, odczyt numeru seryjnego karty (CSN):
 MIFARE® ULTRALIGHT 
 MIFARE® Classic 1k oraz 4k 
 MIFARE® Plus • MIFARE® DESFire EV1 
 Odczyt numeru programowalnego karty (PCN): 
 MIFARE® Classic 1k oraz 4k 
 MIFARE® Plus (1 ) 
 MIFARE® DESFire EV1 (1 ) 
 Zasięg odczytu do 7 cm (karty Ultralight i Classic) 
 Zasięg odczytu do 3 cm (karty DESFire i Plus) 
 Rozpoznawanie długiego przyłożenia karty 
 Interfejs komunikacyjny RS485 
 Trzy wskaźniki LED 
 Trzy wejścia parametryczne (2 ) 
 Czas reakcji wejść definiowany w zakresie od 50 do 5000ms(2 ) 
 Możliwość pracy wejść w trybie Double Wiring(2 ) 
 Wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V (2 ) 
 Dwa wyjścia tranzystorowe 150mA/15V (2 ) 
 Definiowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej(2 ) 
 Głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 
 Klawiatura z regulowanym poziomem podświetlenia (3 ) 
 Dwa klawisze funkcyjne (3 ) 
 Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 
 Zasilanie 12VDC • Konfiguracja przez RS485 
 Aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485 
 Praca w warunkach zewnętrznych 
 Wymiary (W x S x G): 
 Podstawa standardowa: 152,5 X 46 X 23 mm 
 Podstawa wysoka: 152,5 X 46 X 35 mm 
 Znak CE

Zamek elektryczny 

wyposażenie zamka i dostawa w zakresie dostawy stolarki drzwiowej.

PROWADZENIE INSTALACJI

W serwerowni przewody zostaną ułożone w korytach instalacyjnych lub w rurkach RB30, Wszystkie

przejścia przez ściany i  stropy stanowiące odrębną strefę pożarową należy uszczelnić pianką względnie

masą uszczelniającą ognioodporną na poziomie równym ściany czy stropu. Na etapie wykonawczym, należy

ustalić  dokładną  lokalizację  urządzeń.  Wszystkie  urządzenia  i  osprzęt  należy  zainstalować  zgodnie  z

dokumentacją  DTR  ich  producentów.  Prace  instalacyjne,  montażowe  i  inne  związane  z  przedmiotem



opracowania należy wykonać ściśle według obowiązujących norm i zgodnie z przepisami BHP.  Należy tak

wykonać oprzewodowanie w sposób estetyczny. 

STREFY SYSTEMU SSWIN I KD

Na etapie projektu przewiduje się jedną strefę ochrony: 

Strefa 1 
Pomieszczenie Serwerowni

SPIS PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jedn. Ilość
1. Czujka PIR ścienna szerokokątna, (optyka lustrzana) szt. 2
2. Sygnalizator zewnętrzny szt. 1
3. Manipulator szt. 1
4. Obudowa klawiatury szt. 1
5. Płyta centrali alarmowej szt. 1
6. Uniwersalny moduł Ethernetowy szt. 1
7. Moduł kontroli dostępu szt. 1
8. Czytnik szt. 1
9. Obudowa metalowa wyposażona w transformator 40VA szt. 1
10. Zwora elektromagnetyczna 300kG lub elektrozaczep szt. 1
11. Przycisk awaryjny otwarcia drzwi szt. 1
12. Kabel YDYżo 3x2.5 m. 20
13. Kabel HTKSH 3X2X0.8 m. 100
14. Akumulator 18Ah wymiary:  181 x 76 x 167 [mm] szt. 1
15. Rurki RB30 wraz z uchwytami i łącznikami m. 20
16. Listwy instalacyjne m. 20
17. Peszel metalowy (drzwi dwuskrzydłowe) 2m szt. 2
18. Pozostałe materiały instalacyjne rurki p/t, kołki rozporowe, rezystory, 

materiały drobne
kpl. 1

UWAGI KOŃCOWE.

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych

wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. 

Różnice  pomiędzy  wymienionymi  normami  w  projekcie  a  proponowanymi  normami  zamiennymi

muszą być w pełni  opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego W

przypadku,  kiedy  ustali  się,  że  proponowane  odchylenia  nie  zapewniają  zasadniczo  równorzędnego

działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej.

ALTERNATYWNE PROPOZYCJE.

1. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały  i  rozwiązania

równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań

technicznych  przyjętych  w  niniejszej  specyfikacji,  a  tym  samym  nie  powodujące  konieczności



przeprojektowania  jakichkolwiek  elementów  infrastruktury  ani  nie  pozbawiające  Użytkownika  żadnych

wydajności, funkcjonalności i użyteczności.

2. Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego),

powinien przedstawić Projektantowi listę materiałów (wraz z zaprojektowanymi  odpowiednikami  w formie

tabeli – nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty

wystawione  przez  akredytowane  niezależne  laboratoria  testowe  i  inne  dokumenty  pozwalające

Zamawiającemu (Inwestorowi) ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami

SIWZ i dokumentacji projektowej. 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I SANITARNEGO

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  przebudowy  pomieszczenia

serwerowni.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje m.in.

 przesunięcie ściany działowej w serwerowni
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej serwerowni
 remont pomieszczenia serwerowni
 wydzielenie serwerowni jako strefy pożarowej budynku
 usunięcia instalacji c.o. z pomieszczenia serwerowni

SPOSÓB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace objęte tą dokumentacją będą prowadzone na czynnym obiekcie. 

Obowiązkiem  Wykonawcy  robót  jest  takie  rozplanowanie  robót,  aby  nie  zakłócały  one

funkcjonowania reszty obiektu nie objętej pracami budowlanymi.

OPIS OGÓLNY PRAC

WYDZIELENIE POMIESZCZENIA  SERWEROWNI

Projektuje się przesunięcie ścianki działowej w serwerowni oraz wydzielanie pożarowo serwerowni.

Istniejąca stolarka drzwiowa zostanie wymieniona na nową w klasie odporności ogniowej EI60.  Istniejące  i

projektowane ściany w klasie REI 120, istniejące stropy w strop w klasie REI 60. 



PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY

Przejścia przez przegrody będące przegrodami oddzielającymi strefy p.poż (przejścia przewodów o

każdej średnicy) oraz przegrody nie będące przegrodami oddzielenia p.poż. ale posiadających wymagania

odporności ogniowej nie niższe niż EI60 lub REI 60 (przejścia o średnicy 4 cm i powyżej) wykonać zgodnie z

§234 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie z roku 2002 wraz z późniejszymi zmianami.

INSTALACJE SANITARNE

Projektuje się przebudowę instalacji grzewczej w pomieszczeniu serwerowni, w celu wyeliminowaniu

pionu oraz grzejnika w tym pomieszczeniu.

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC I ROZWIĄZAŃ 

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE.

Należy rozebrać w obszarze objętym opracowaniem:

 stolarkę drzwiową przeznaczoną do wymiany
 stolarka okienna przeznaczoną do wymiany
 parapet lastrykowy
 ściankę działową
 grzejnik w pomieszczeniu serwerowni
 pion w pomieszczeniu serwerowni
 posadzkę w pomieszczeniu serwerowni

W przypadku wykonywania poszerzenia otworów drzwiowych, należy wykonać odkrywkę nadproża

drzwiowego  i  sprawdzić  głębokość  jego  oparcia  na  murze.  W razie  konieczności  zwiększyć  głębokość

oparcia  nadproża poprzez  ułożenie  z  dwóch stron otworu kątownika  stalowego 50x50x5mm o długości

1,5m.

Roboty  rozbiórkowe  wykonywać  za  pomocą  lekkich  narzędzi  elektrycznych  z  zachowaniem

szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić partii przewidzianych do pozostawienia. 

Zabrania  się  nadmiernego   składowania  gruzu   z   rozbiórki  na  stropach  oraz  gwałtownego

opuszczania na stropy większych fragmentów rozbieranej konstrukcji.  Gruz z rozbiórek należy usuwać z

budynku bezpośrednio na środki transportu kołowego, a następnie wywieźć na wysypisko gminne.

Gruz  oraz  złom  należy  zagospodarować  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012  roku  o

odpadach /Dz. U. Nr. 0 poz. 21 z 2013r/.

ŚCIANY

Nowoprojektowane ściany oraz zamurowania otworów wykonać z bloczków z betonu komórkowego

odmiany  600,  na  zaprawie  do  cienkich  spoin.  Grubość  bloczków  36cm,  17,5cm  –  zgodnie  z  częścią

graficzną opracowania.



Nowoprojektowane ściany i zamurowania łączyć z istniejącymi za pomocą łączników systemowych z

blachy nierdzewnej o wym. min. 22x300x0,75mm. Łącznik umieszczony co druga spoina.

OKŁADZINY ŚCIAN.

Z istniejących tynków zmyć farby. Naprawić pęknięcia i zarysowania. Uzupełnić ściany po pracach

instalacyjnych.

Na  ścianach  nowoprojektowanych  oraz  zamurowaniach  należy  wykonać  tynki  gipsowe,  na

pozostałych ścianach wykonać gładzie gipsowe.

Tynki  malowane farbami akrylowo-lateksowymi odpornymi na szorowanie (Klasa 1 odporności  na

szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300,  zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300).

SUFITY.

Z istniejących tynków zmyć farby. Naprawić pęknięcia i zarysowania. Uzupełnić ściany po pracach

instalacyjnych.

Wykonać na sufitach gładzie gipsowe.

Sufity malowane farbami akrylowo-lateksowymi.

POSADZKA.

W pomieszczeniu serwerowni,  przed łożeniem posadzki,  wyrównać poziomy za pomocą zaprawy

samopoziomującej. 

W pomieszczeniu  serwerowni  ułożyć wykładzinę winylową rozpraszającą ładunki  elektrostatyczne

(antystatyczną). Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu. Grubość całkowita: 2 mm.

Antypoślizgowość: R9. Ognioodporność: Bfl-s1. 

Wzdłuż ścian ułożyć systemowe listwy przypodłogowe w kolorze wykładziny.

STOLARKA.

Okno PCV rozwierno-uchylne w kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K).

Drzwi wewnętrzne, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o odpornosci ogniowej EI60 i klasie

antywłamaniowej C.

Skrzydło drzwiowe wykonane  z ognioodpornej płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, oraz ramy

drewnianej. Całość obłożona płytą HDF  z okleiną CPL. Kolor okleiny zbliżonej do już wymienionych drzwi w

obiekcie. Trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe.  Zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową oraz

antywłamaniowa.  Drzwi  wyposażone  w  samozamykacz.  Klamka  z  szyldem  ze  stali  nierdzewnej,

wandaloodporna.



INSTALACJA C.O.

Istniejące grzejniki  typu; K22-50/50 – należy zdemontować.  Istniejący pion należy zdemontować i

wykonać  nowy  odcinek  pionu  umieszczony  w  bruździe  nowoprojektowanej  ściany.  Nowoprojektowany

odcinek pionu wykonać z rury stalowej o średnicy zdemontowanej. 

Przewody prowadzone w bruzdach   należy zabezpieczyć otulinami izolacyjnymi typu: Thermaflex lub

równoważne  zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi gr. 30mm.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO 
PRZEBUDOWYWANEJ SERWEROWN

Przewidziano wykonanie nowej instalacji elektrycznej pomieszczenia  przebudowywanej  serwerowni.

W okolicy drzwi projektuje się 36 modułową szafkę rozdzielczą  n/t o IP min zasiloną z tablicy (  zabudować

R303 gG63A) . 30. Szafkę wyposażono w ochronę przeciwprzepięciową  typu 2, wskaźnik zasilania dla

poszczególnych  faz,  do  zasilania  klimatyzacji  przewidziano  odwody  zabezpieczone  rozłącznikami

bezpiecznikowymi R303 gG40 A,  dwóch   1 fazowych zabezpieczeń 2  listew w szafie GPD ( każde z innej

fazy)  zabezpieczonych  wyłącznikami  różnicowoprądowymi  P312,  B16,  30  mA,  typu  A.  Przewidziano

zasilanie szafki KD+SSWIN wyłącznikiem S301 C10 oraz 2 gniazd 1-fazowych p/t oraz obwód oświetlenia,  

Zastosowano oprawę LED typu  Senso SEF 15W (awaryjna CNBOP+funkcja czuwania 2W)  z

czujnikiem mikrofalowych oraz modułem awaryjnym z certyfikatem Instytutu CNBOP w  Józefowie. 

Na  zewnątrz  pomieszczenia  montuje  się  2  jednostki  zewnętrzne  klimatyzacji   PDG  zasilane  z

jednostek  wewnętrznych umieszczonych wewnątrz szafy GPD.

 

WYTYCZNE BHP I SPOSOBU WYKONANIA 

Podczas wykonawstwa stosować się do Warunków Technicznych Wykonawstwa i Montażu cz. V -

„Instalacje elektryczne”  oraz do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Całość  robót    wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  obowiązującymi  normami,

przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami i dokumentacjami fabrycznymi i branżowymi. 

           Wykonawcą prac  winno być przedsiębiorstwo  lub osoba posiadająca uprawnienia  do

wykonywania tego rodzaju prac. 

Po  zakończeniu  robót,  przed  zgłoszeniem   do  odbioru  końcowego,  należy  wykonać

pomiary   i próby po montażowe.



  skuteczności  ochrony   przeciwporażeniowej,  w  tym   badanie  wyłączników
różnicowoprądowych,

 stanu izolacji obwodów,


	Minimalne Parametry techniczne głównych elementów systemu
	Instalacja alarmowa: system SSWiN oraz KD;
	Instalacja systemu alarmowego
	Opis systemu SSWiN
	System Kontroli Dostępu
	Prowadzenie instalacji
	Strefy systemu SSWiN i KD
	Spis podstawowych materiałów

	UWAGI KOŃCOWE.
	ALTERNATYWNE PROPOZYCJE.
	OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i sanitarnego
	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
	sposób prowadzenia prac
	Opis ogólny prac
	Wydzielenie pomieszczenia serwerowni
	Przejścia przewodów przez przegrody
	Instalacje sanitarne

	Szczegółowy opis prac i rozwiązań
	Roboty rozbiórkowe.
	Ściany
	Okładziny ścian.
	Sufity.
	Posadzka.
	Stolarka.
	Instalacja c.o.


	OPIS TECHNICZNY do projektu ELEKTRYCZNEGO PRZEBUDOWYWANEJ SERWEROWN
	WYTYCZNE BHP I SPOSOBU WYKONANIA


