


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt
Rozbudowa budynku stróżówki o prac składowy, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wyko-
nanie odwodnienia części terenu Parku Północnego.
Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt rozbudowy oświetlenia parkowego, systemu monitoringu TV oraz system kontroli stróżów na terenie
"Parku Północnego" w miejscowości Płock. W zakres opracowania wchodzą:
- Słupy oświetleniowe aluminiowe o wysokości h = 4 m (nowoprojektowane) - 8 szt.;
- Wysięgnik aluminiowy z zakończeniem ?60x180 z średnicą montażową opraw fi42 mm - 8 szt.;
- Istniejące słupy oświetleniowe do przeniesienia - 2 szt;
- Oprawa, LED 55 W - 92 szt.;
- Rura ochronna, sztywna fi50 - 30 m;
- Kabel YAKY 4x25 mm2 - 320 m;
- Złącza bezpiecznikowego typu IZK - 15 kpl.;
- Wkładki bezpiecznikowe D01 gL 6 A - 15 szt.;
- Bednarka FeZn 25x4 mm - 320 m;
- Przewód YDY 3x2,5 mm2 - 60 m;
- Folia ochronna koloru niebieskiego - 260 m;
- Rejestrator - 1 kpl.;
- Kamera IP w obudowie tulejowej - 8 szt.;
- Nadajnik/odbiornik - 9 szt.;
- Zasilacz impulsowy hermetyczny IP67 12 V/3 A - 9 szt.;
- System kontroli stróżów - 1 kpl.;
- inne materiały np. piasek.
Rozwiązania projektowe
Zasilanie projektowanego oświetlenia
Zasilanie nowoprojektowanych słupów oświetleniowych należy wykonać z istniejących słupów oświetleniowych, których lokalizację wskazano
na załączonym planie zagospodarowania terenu (są to słupy nr: 3, 8, 7, 70). Z tabliczek zaciskowych słupów należy wyprowadzić
nowo zaprojektowane kable oświetleniowe typu YAKY 4x25 mm2. W trakcie realizacji z Inwestorem należy ustalić podział oświetlenia.
Projektowane oświetlenie
Zasilanie oświetlenia zaprojektowano kablem YAKY 4x25 mm2 na całej długości trasy układanym na głębokości 0,7 m na podsypce
piaskowej o grubości 10 cm w wykopie o głębokości 0,8 m. Razem z kablem oświetleniowym zaprojektowano ułożenie bednarki FeZn
25x4 mm na całej długości trasy.
Projektowany kabel oświetleniowy należy wprowadzić do wnęki słupa i zakończyć w zespole zacisków złącza bezpiecznikowego typu
IZK z wkładkami bezpiecznikowymi gG 6 A.
Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o słupy aluminiowe o wysokości h = 4 m i średnicy 120 mm przy podstawie. Słupy należy wyposażyć
w wysięgniki aluminiowe z zakończeniem fi60x180 z średnicą montażową opraw fi42 mm. Słupy montowane na fundamentach B-
50. Zaprojektowano zastosowanie opraw w technologii LED o mocy 55 W.
Przy skrzyżowaniu projektowanego kabla oświetleniowego z urządzeniami podziemnymi kabel należy osłonić rurami osłonowymi.
Rozbudowa systemu monitoringu TV
Na terenie Parku zaprojektowano zabudowę dodatkowych 8 kamer. Ze względu na specyfikę inwestycji, zaprojektowano system kamer
bezprzewodowych zasilanych z instalacji oświetlenia słupów.
Zaprojektowano system składający się z:
- Rejestratora o parametrach: pasmo wejściowe/wyjściowe: 160 Mbps/80 Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/
odtwarzania: 6 MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000
Mbps), 1xeSATA, 1xRS-232, 1xRS-485 (PTZ). 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200 W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe:
16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445×390×70 mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230 VAC.
- Kamera IP w obudowie tulejowej, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, Czułość 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC
ON), 0 Lux z IR ICR, IR: zasięg do 30 m, wbudowana karta pamięci Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB, 20 fps (2688×1520), 25 fps
(1920×1080), 25 fps (1280×720). Zasilanie DC 12V/PoE. Obiektyw 2.8~12 mm @F1.4, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66,
3D DNR, BLC, 120 dB WDR, Auto iris. detekcja ruchu, wej/wyj audio i alarmowe.
- Nadajnik/odbiornik transmisji bezprzewodowej kamer IP HD/4K Camsat.
Na słupach na których zaprojektowano zabudowanie kamer monitoringu, należy oprócz kamer zabudować nadajnik, który może obsłużyć
do dwóch kamer. Dodatkowo zamontować puszki instalacyjne, w których zostanie zabudowany zasilacz impulsowy hermetyczny
IP67, 12 V/3 A zasilający odbiornik wraz z kamerą.
Aby zapewnić prawidłową komunikację pomiędzy kamerami a rejestratorem na stróżówce należy zabudować dwa odbiorniki. Odbiorniki
należy zasilić poprzez zasilacze impulsowe hermetyczne IP67, 12 V/3 A.
System kontroli stróżów
Przy wejściach na teren Parku wskazanych na załączonym planie zagospodarowania terenu, zaprojektowano zabudowę systemu kontroli
stróżów składający się z:
- Czytnika hermetycznego, który odczytuje punkty podczas patrolu poprzez zbliżenie go na odległość około 2 cm do punktu identyfikacji
miejsca. Jest noszony przez stróża, np. przy pasie w specjalnym etui. Czytnik posiada zasilanie bateryjne umożliwiające na około
200000 odczytów (około 2 lat pracy).
- Punktu kontrolnego bezdotykowego dla miejsca. Punkt ma postać "klipsa" mocowanego (np. za pomocą specjalnego kleju) w miejscu będą-
cym punktem kontrolnym. Punkt nie wymaga zasilania.
Raporty z przebiegu służby zostają stworzone na podstawie danych sczytanych z czytnika poprzez podłączenie go do stanowiska komputero-
wego
poprzez kabel USB (na komputerze musi być zainstalowane odpowiednie oprogramowanie dedykowane dla danego systemu).
System rozpoznaje czas i numer punktu oraz przypisuje poszczególne zdarzenia do zdefiniowanych w oprogramowaniu tras.
Układanie kabli nn-0,4 kV
Projektowane kable zasilające 0,4 kV należy układać w wykopie na głębokości 0,7 m, natomiast pod drogami w rurze ochronnej na głębokości
1,0 m. (górna część przepustu). Kable układać na 10 cm podsypce z piasku, układany linią falistą z zapasem (3% długości wykopu)
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na kabel nasypać kolejną 10 cm warstwę piasku i 15 cm warstwę
ziemi rodzimej. Następnie w wykopie ułożyć folię koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5 mm i szerokości 25 cm. Na końcach
kabla pozostawić zapas kabla co najmniej 2 m.
Przed zasypaniem kabla w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy wejściach do rur ochronnych należy umocować na kablu opaski
opisowe zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, długość, oznaczenie trasy kabla, skąd, dokąd, rok ułożenia i wykonawca.
Skrzyżowanie proj. kabli 0,4 kV z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu należy wykonać w przepuście ochronnym z rury np.
fi50 o długościach zgodnych z naniesionymi na rysunkach. Rury ochronne należy uszczelnić przed zamuleniem poprzez założenie na
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końce rur nakładek uszczelniających np. pokrywy E75 firmy AROT. Prace ziemne wykonywać ręcznie z uwagi na liczne istniejące uzbrojenie
podziemne terenu.
Montaż i stawianie słupów
Słupy oświetleniowe stalowe należy mocować do fundamentów, wewnątrz których zakotwione będą śruby mocujące słup. Słupy powinny
stać pionowo z tym, że dopuszczalne odchylenie y wierzchołka słupa w każdym kierunku od osi pionowej przechodzącej przez środek
ciężkości najniższego przekroju nadziemnego słupa wynosi:
y < (h/150) < 4/150 < 0,03 m dla projektowanego słupa h = 4 m
gdzie h - nadziemna wysokość słupa.
Przed ustawieniem słupa należy sprawdzić stan połączenia metalicznego między rurą wierzchołkową,
a ramą wnęki słupa oraz ciągłość połączenia przewodów.
Drzwiczki należy zabezpieczyć przed korozją. Wnęka powinna być umieszczona tak, aby jej oś tworzyła kąt 45° z linią równoległą do kierunku
ruchu. Wnęka powinna być usytuowana od strony przeciwnej od kierunku najazdu na zewnątrz od ulicy. Zaleca się, aby dolna krawędź
wnęki była usytuowana nie niżej niż 0,5 m od powierzchni chodnika lub gruntu. Słupy w miejscu montażu wysięgnika należy
uszczelnić przed wnikaniem wody do jego wnętrza. Dodatkowo należy w sposób czytelny opisać tabliczkę w słupach.
Montaż opraw oświetleniowych
Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy na słupie należy montować w sposób trwały, np. poprzez skręcenie
na śruby z podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób równorzędny pod względem mechanicznym, umożliwiający wymianę
oprawy. Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy albo bezpośrednio do zacisków opraw.
Przewód neutralny PN powinien mieć połączenie z częścią boczną trzonka lampy, natomiast przewód fazowy ze stykiem środkowym.
Należy dokonać sprawdzenia rzeczywistego rozkładu oświetlenia dokonując pomiarów światłości przed wykonaniem prac jak i po ich wykona-
niu.
Ochrona od porażeń
Jako dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S (rozdziałsieci
w tabliczkach zaciskowych w słupach). Konstrukcje słupów i wysięgników należy podłączyć do przewodu PEN i bednarki prowadzonej
wzdłuż kabla oświetleniowego. Ponadto przy słupie na końcach obwodów należy wykonać dodatkowo uziemienie punktu PEN
o rezystancji nie większej niż 30ohm. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarką FeZn 25x4 mm i prętami stalowymi fi17,2
mm. Po wykonaniu uziemienia należy pomierzyć wartość rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartości, wbić dodatkowe
pręty uziemiające. Dodatkowo należy wzdłuż kabla oświetleniowego zasilającego słupy oświetleniowe układać bednarkę FeZn 25x4 mm, którą
należy podłączyć do każdego słupa.
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PŁOCK Park Północny PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 demontaże

1
d.1

KNNR-W 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

84 kpl. 84,000
RAZEM 84,000

2
d.1

KNNR-W 9
1001-02
analogia

Wymiana słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg
( przeniesienie istniejących słupów słupów do nowej lokalizacji )
( M=0 )

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2 nowe słupy oświetleniowe

3
d.2

KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat.
III

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000

4
d.2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000

5
d.2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie
( rura ochronna, sztywna fi 50mm )

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

6
d.2

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe
poniżej 110 kV w rowach kablowych
( kabel YAKY 4x25 mm2 )

m

320-30 m 290,000
RAZEM 290,000

7
d.2

KNR 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej
110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
( kabel YAKY 4x25 mm2 )

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

8
d.2

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2
( bednarka FeZn 25x4mm )

m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

9
d.2

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

10
d.2

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000

11
d.2

KNNR 5
0411-04
analogia

Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do
0.1 m3 pod rozdzielnice
( fundament B-50 )

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

12
d.2

KNR 5-10
0708-01

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III
( słup oświetleniowy aluminiowy o wysokości h = 4 m )

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13
d.2

KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie
( wysięgnik aluminiowy z zakończeniem fi 60x180 z średnicą montażową opraw fi
42mm )

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

14
d.2

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji
( złącze bezpiecznikowe typu IZK )
( wkładki topikowe gG 6 A )

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

15
d.2

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury
osłonowe
( przewód YDYżo 3x2,5 mm2 )

m-1
przew

60 m-1
przew

60,000

RAZEM 60,000

16
d.2

KNR 5-10
1005-07
analogia

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w opra-
wie)
( oprawa LED 55 W )

szt.

92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
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PŁOCK Park Północny PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17
d.2

KNR 5-10
0603-07
analogia

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o
przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
( końcówka kablowa Al 25mm2 )

szt.

8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000

18
d.2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

8 odc. 8,000
RAZEM 8,000

3 monitoring TV

19
d.3

KNR 5-08
0214-01
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
( kabel MMC U/UTP k. 6 250 MHz LSZH )

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

20
d.3

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
( Kamera IP w obudowie tulejowej, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, Czułość
0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux z IR ICR, IR: za-
sięg do 30 m, wbudowana karta pamięci Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB, 20
fps (2688×1520), 25 fps (1920×1080), 25 fps (1280×720). Zasilanie DC 12V/
PoE. Obiektyw 2.8~12 mm @F1.4, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie,
IP66, 3D DNR, BLC, 120 dB WDR, Auto iris. detekcja ruchu, wej/wyj audio i alar-
mowe )

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

21
d.3

KNR AL-01
0504-08
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyf-
rowej sygnałów video (za każdy układ transmisyjny)
( nadajnik/odbiornik transmisji bezprzewodowej kamer IP HD/4K )

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

22
d.3

KNR AL-01
0112-01

Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W
( zasilacz impulsowy hermetyczny IP67, 12 V/3A )

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

23
d.3

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu
obrazu
( Rejestrator o parametrach: pasmo wejściowe/wyjściowe: 160 Mbps/80 Mbps, 16
kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6 MP. Wyjście
monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port
Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1xeSATA, 1xRS-232, 1xRS-485 (PTZ). 16 portów
POE (maksymalne obciążenie 200 W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/
4. Obudowa 1,5U, wymiary 445×390×70 mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasila-
nie 230 VAC )

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.3

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

8 linia 8,000
RAZEM 8,000

25
d.3

KNR AL-01
0604-01
analogia

Praca próbna i testowanie systemu kamer szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

4 System kontroli stróżów

26
d.4

KNR AL-01
0208-03
analogia

Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart i
klawiatura szyfrowa
( zestaw BioGC 100 - BioGC 100 x1, kabel USB, pokrowiec skórzany, punkt
kontrolny bezdotykowy dla miejsca, oprogramowanie, instrukcja )

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistraliszt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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