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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalna opracowania  

 Umowa Inwestora z Projektantem  

1.2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 System przywoławczy 

 System okablowania strukturalnego 

 System telewizji kablowej 

 

     1.3. Lokalizacja obiektu  

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji systemu przywoławczego wraz ze 

zmianami instalacji komputerowej i anteny zbiorczej dla pierwszego piętra budynku Domu 

Pomocy Społecznej w Bielawkach - Integracyjny Ośrodek Kultury. 

 2. System sygnalizacji przywoławczej 

2.1. Opis systemu 

Dla potrzeb budynku mieszkalnego w Bielawkach zaprojektowano bezprzewodowy 

system przywoławczy firmy  GORKE ( zgodnie z zaleceniami Inwestora). Jego 

bezprzewodowy charakter pozwala dowolnie zaplanować lokalizację każdego tworzącego go 

elementu.  

Uruchomienie przycisku przywołania uruchamia lampkę sygnalizacyjną 

zainstalowaną nad drzwiami pomieszczenia, która optycznie informuje personel. Dodatkowo 

informacja o zadziałaniu grupy przycisków jest wyświetlana na bezprzewodowym 

wyświetlaczu LCD, który umożliwia definiowanie komunikatów tekstowym oraz liczbowych.  

W zaprojektowanym układzie przewiduje się dwanaście grup przycisków anulowania 

przywołania. W skład każdej grupy wchodzą przyciski przywołania umieszczone w jednym 

pomieszczeniu – przy łóżkach oraz toalecie. 

Z uwagi iż Odbiornik identyfikacyjny wymaga zasilania 12V DC przewidziano do 

niego zasilacz wraz z akumulatorem 7Ah. 
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2.2. Elementy systemu 

System cyfrowej sygnalizacji przywoławczej składa się z następujących elementów: 

IDO1000  Odbiornik identyfikacyjny - pokazuje informacje dla personelu, z którego miejsca 

nastąpiło wywołanie 

 informacja o nadajników (26 znaków) wyświetlana na wyświetlaczu 
 indywidualne kasowanie nadajników z pamięci odbiornika 
 sygnalizacja niskiego stanu baterii 

 
 

PNH 201 grupa bezprzewodowych przycisków  przywołania - Przycisk przywoławczy PNH 

201C można stosować w dowolnym miejscu wewnątrz budynków, takich jak: sale pacjentów, 

łóżka, stoliki, łazienki, prysznice, toalety, itp. Przycisk PNH201S jest hermetyczny 

i wodoodporny. Przywołanie może być odwołane t przy użyciu zainstalowanego w pokoju lub 

przy odbiorniku identyfikacyjnym lub za pomocą przycisku kasującego w nadajniku 

PNH201C.  

    

http://www.systemprzywolawczy.pl/produkty/przycisk-anulowania-przywolania-gen-cc/
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GORKE  BSO-2/SH sygnalizator optyczny Można go zamontować nad drzwiami do sali gdzie 

przebywają pacjenci. W momencie wywołania, sygnalizator zaświeci się. 

 Z uwagi iż urządzenie wymaga zasilania 12V DC przewidziano do niego zasilacz wraz z 

akumulatorem 7Ah. 

 
 

2. 3. Instalacja kablowa 

Okablowanie projektowanego systemu dotyczy jedynie zasilania interfonowych 

sygnalizatorów optyczno-akustycznych, które należy wykonać przewodem OMY 2x0,75. 

Źródłem zasilania jest zasilacz usytuowany w pomieszczeniu 1.10. 

Z uwagi na obniżony stały sufit z płyt kartonowo gipsowych do rozłożenia instalacji  w części 

korytarzowej należy przewidzieć demontaż części sufitu podwieszanego stałego oraz jego 

ponowny montaż. 

Wszystkie urządzenia montować zgodnie z fabrycznymi instrukcjami producenta! 

Instalacje powinni wykonywać tylko certyfikowani instalatorzy. 

 

3. System okablowania strukturalnego  

3.1. Założenia ogólne 

            Sieć logiczną na budynku jest wykonana w oparciu o  kompletny system 

okablowania PANDUIT. Poszczególne linie okablowania poziomego są zaterminowane 

w gniazdach odbiorczych. Zastosowano wkładki ze złączem modularnym typu RJ45, 

rozszytych w sekwencji T 568 B - w każdym gnieździe odbiorczym po dwie wkładki. 

Centralny punkt dystrybucyjny sieci CPD składa się z szafy wiszącej dzielonej 19” 

o wysokości 12 U i rozmiarach 600x500x600 mm umieszczonej w przestrzeni korytarzowej 

na wysokości parteru przy pomieszczeniu nr.1.20. 
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3.2. Zakres prac 

W związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń należy: 

 Przed zdemontowaniem ścian w pomieszczeniach 1.14 i 1.16 należy odkuć przewody 

prowadzące do punktów 1-3-3/ 1-3-4  oraz 1-2-23/ 1-2-24 i zamontować je ponownie 

zgodnie z projektem. 

3. 3. Instalacja kablowa 

  Rozprowadzenie przewodów sygnałowych należy prowadzić w rurach „peszla” PCV 

pod tynkiem. 

3.4. Testowanie okablowania strukturalnego 

3.4.1. Specyfikacja pomiarów i testów 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary testowe wszystkich 

(nowoprojektowanych oraz istniejących) linii okablowania poziomego, zgodnie 

z zaleceniami producenta ( Panduit) oraz norm ISO 11801 i EN 50173. 

Pomiary dynamiczne wykonać zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach ISO 11801 

i EN 50173. Wymagania te dotyczą następujących parametrów linii: 

 wire map, continuity of conductors (mapa  połączeń, ciągłość przewodów) 

 length (długość) 

 impedance (impedancja) 

 DC resistance (rezystancja stałoprądowa) 

 NEXT (przesłuch zbliżny) 

 attenuation (tłumienie) 

 ACR 

 Capacitance ( pojemności wzajemnej par) 

 Wyniki pomiarów dynamicznych wykonane miernikiem okablowania należy zamieścić 

w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej. Przewidziane do uzupełnienia przez 

wykonującego pomiar rubryki na wydrukach należy bezwzględnie wypełnić. 

3.4.2. Typ mierników i testerów 

 Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli miedzianych należy wykonać pomiary 

statyczne i dynamiczne testerem typu PentaScanner ,Wire Scope, Lantek lub innym 

dopuszczonym przez producenta systemu okablowania (Panduit ). 
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4. System telewizji kablowej 

4.1. Opis systemu 

Dla potrzeb budynku instalacje telewizyjną wykonano w oparciu o multiswitch. 

Gniazda TV/FM/SAT są połączone z multiswitchem zlokalizowanym w CPD za pomocą 

kabla koncentrycznego antenowego RG6/CU.  

4. 2. Instalacja kablowa 

 Rozprowadzenie przewodów sygnałowych należy prowadzić w rurach „peszla” PCV pod 

tynkiem. 

4.3. Zakres prac 

W związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń należy: 

 Przed zdemontowaniem ścian w pomieszczeniach 1.14 i 1.16 należy odkuć przewody 

prowadzące do gniazd telewizyjnych T13  oraz T11 i zamontować je ponownie 

zgodnie z projektem. 

5. Zestawienie materiałów 
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6. Uprawnienia projektowe 
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7. Wykaz rysunków 

 

Rys 1  Rzut piętra   

8. Deklaracje zgodności 

 

 

 

 

 

 


