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3. Opis techniczny 

 

3.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny systemu monitoring IP budynku Muzeum 

Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. 
Został dobrany system monitoringu IP umożliwiający cyfrowy przesył obrazu w rozdzielczości 
od 4Mpx do 5MPx za pośrednictwem skrętki komputerowej UTP 4x2x0,5. 

3.2. Opis działania systemu CCTV  

W celu monitorowania przestrzeni wewnątrz jak i na zewnątrz budynku projektuje się 
system  wykorzystujący kamery pracujące w ramach platformy IP. System składa się z kamer 
przekazujących obraz z miejsc szczególnie narażonych na: włamania, kradzież, pożar, 
zalanie lub inne zagrożenie, na które należy niezwłocznie zareagować. Kamery wyposażone 

zostaną w promiennik podczerwieni o wydłużonym czasie świecenia i zasięgu min. 30m. 

Zasilanie kamer zrealizowane będzie w technologii PoE, czyli jednym przewodem UTP 

odbywa się przekaz obrazu i zasilanie kamery. Przesyłanie sygnału wizji z kamer do switcha 

PoE odbywa się za pomocą przewodów UTP, następnie do rejestratora IP umieszczonego w tej 

samej szafie RACK co swich. Nagrywanie obrazu odbywać się będzie na rejestratorze                       

z dyskiem twardym  o pojemności 6TB. Szafa RACK zostanie zabezpieczona linią dozorową               

z 3 kotraktonami (każde drzwi) przez centralę alarmową. 

 Dodatkowo ułożone zostaną przewody F/FTP 4x2x0,5 i światłowodowy W-NOTKSd 

4J od szafy RACK do miejsca przy komputerze stacjonarnym i zakończone w puszce 
podtynkowej. Ma to na celu przyszłościowe połączenie systemu monitoringu z siecią 
internetową.  

Aby móc wyświetlać obrazy z kamer na dowolnym urządzeniu poza jego obrębem,      
do budynku musi być dostarczony sygnał internetowy. Zaleca się podpisanie umowy                                

o świadczenie usług internetowych z dowolnym operatorem. W ten sposób osoba zarządzająca 
funkcjonowaniem muzeum będąca w dowolnym miejscu i mająca dostęp do sieci internetowej 
ma możliwość  podglądu pracy kamer. Dostarczony sygnał wizyjny jest zaszyfrowany i tylko 
osoba znająca hasło ma sposobność jego przetworzenia.  

Wszystkie urządzenia systemu monitoringu zostaną umieszczone w taki sposób, aby 
uniemożliwić dostęp do nich osób niepowołanych. Dotyczy to w szczególności kamer wideo – 

montaż na odpowiedniej wysokości i rejestratora – montaż w szafie RACK przy suficie. 

UWAGA: REJESTRACJA OBRAZU – MIN. 30 DNI OD DNIA ZAPISANIA. 

 

3.3 Wykonanie instalacji. 

 

Projektuje się instalację wykonaną przewodami dla kamer UTP 4x2x0,5. Z uwagi na stan 

gotowy budynku oraz jego pełniony charakter wszystkie przewody układać pod tynkiem.                    
W tym celu należy wykonać trasowanie, zlokalizowanie skrzyżowań z istniejącą siecią 
elektryczną, odkucie w miejscach skrzyżowań, wykonanie bruzd, ułożenie przewodów                    

a następnie zaklejenie, wyrównanie, pomalowanie i przywrócenie ścian i sufitów do stanu 



pierwotnego. 

Kamery wewnętrzne instalować na ścianach lub suficie w taki sposób, aby zawsze 
monitorowały wejście do pomieszczenia. Kamery zewnętrzne montować do ścian na 
wysokościach dostosowanych do konstrukcji budynku i pozwalających na optymalny widok 
strzeżonej przestrzeni. Kamery zamontowane zostaną na specjalnych puszkach/uchwytach do 
kamer. 

 

3.4  Opis urządzeń – dane techniczne 

 

a) Kamera zewnętrzna 

Kamera w standardzie IP z kompresją obrazu H.264 / H.265 / MJPEG z przesyłem obrazu w 

maksymalnej rozdzielczości 2688 x 1520 (5.0 MPx). Zasilanie PoE. 

standard przesyłania obrazu TCP/IP 

 przetwornik 1/2.7 CMOS  

 Kąt widzenia: min. 90° 

 Obiektyw: 2,8mm 

 Zasięg oświetlacza IR: 30 m 

         Wybrane funkcje:  

WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, 

ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu, 
Analiza IVS 

Detekcja ruchu  

Full Color - kolorowy tryb nocny 

   

b) Kamera wewnętrzna IP kopułka 

Kamera IP z algorytmem kompresji obrazu H.264 z przesyłem obrazu w maksymalnej roz-

dzielczości 2688x1520 – 4Mpx. rozdzielczość 1920 x 1080 - 1080p, zasilanie PoE. 

 standard przesyłania obrazu TCP/IP 

 przetwornik 1/3 CMOS  

 Kąt widzenia: min. 90° 

 obiektyw 2.8 mm 

 Zasięg oświetlacza IR: 30 m 

 Metoda kompresji obrazu:: H.265, 264 / MJPEG 

 IP min. 66 

 Wybrane funkcje: WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 
  3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, 

  ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu, 
  BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego,  
  HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego),  
  Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) 
 AGC – Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu 

 Analiza IVS 

 Full Color - kolorowy tryb nocny 



c) Rejestrator sieciowy 32 kanałowy IP 

Rejestrator IP z możliwością przechwytywania obrazu oraz dźwięku z podłączonych do urzą-
dzeń kamer IP. Możliwość zarządzania funkcjami kamer związanych z inteligencją obrazu. 
Obsługa kamer z rozwiązaniami zliczania osób czy rozpoznawanie twarzy. Standard: TCP/IP 

 standard przesyłania obrazu TCP/IP 

 Obsługiwane rozdzielczości: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px 

 Wyjścia wideo: HDMI , VGA 

 Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 

 Obsługiwane dyski twarde: min. 2 x 6 TB SATA 

 Dostęp z telefonu komórkowego: TAK, darmowa aplikacja 

 Wejścia USB: USB 2, USB 3.0 

 Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Od-
twarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania, wyszukiwanie co do 
sekundy 

 

d) Swich PoE 24 portowy 

Przełącznik  PoE wykorzystywany do systemów monitoringu IP, wyposażony w 24 porty RJ45 

10/100Mbps z obsługą technologii PoE oraz 2 porty RJ45 współdzielone (Combo). Przełącznik 
sieciowy jest urządzeniem zarządzalnym w warstwie 2.  

 

 Porty LAN: 24xRJ45 -10/100Base-T, 2xUplink (port SFP-1000) 

 Szybkość transmisji: 10/100/1000Mb/s 

 Zarządzanie przez www 

 Całkowita Moc: min 300W  
 

e) Zasilacz UPS 3000VA 

Zasilacz UPS 3000-RACK pozwala na aktywny monitoring sieci zasilającej. Montowany do 

szafy RACK 19" zapewnia tryb pracy w separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Izoluje pod-

łączone do siebie urządzenia i zapewnia ochronę przed zmianom parametrów sieci. Przezna-

czony do pracy z systemami monitoringu. 

 

 Typ zasilacza: online 

 Moc pozorna: 3kVA 

 Napięcie wyj. 230V±5% (czysta sinusoida) 
 Czas łądowania do poziomu 90% - 8h 

 Zabezpieczenia: 

Bezpiecznik topikowy 

Przeciwprzepipęciowe 

Przeciążeniowe 

EPO 

Filtr Ethernet 

 Wybrane funkcje: Automatyczny regulator napięcia, 

  System diagnostyki 

 

 



f) Dysk twardy 6TB 

Wewnętrzny dysk 3.5 HDD do pracy w trybie całodobowym – zoptymalizowany pod kątem 
niskiego zużycia energii, cichej pracy, płynnej strumieniowej transmisji obrazów wideo, wyso-
kiej niezawodności oraz dużej pojemności.  
 Pojemność: 6 TB 

 Prędkość obrotowa: min. 5400 rpm 

 Interfejs: SATA III – 6Gb/s 

 

3.4 Założenia lokalizacyjne kamer. 
 

NR KAMERY ZAKRES PRACY URZĄDZENIA 

KAM-1 (wewnętrzna) Rejestracja i identyfikacja osób znajdujących się w pomieszczeniu 

wystawowym (parter, część „A”)  
KAM-2 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się w pomieszczeniu służbowym 

(parter, część „A”)  
KAM-3 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się na klatce schodowej, obserwacja 

drzwi wejściowych (parter, część „A”)  
KAM-4 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się w pomieszczeniu wystawowym 

(piętro, część „A”) 
KAM-5 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się w pomieszczeniu wystawowym 

(piętro, część „A”) 
KAM-6 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się w pomieszczeniu wystawowym 

(piętro, część „A”) 
KAM-7 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się w pomieszczeniu wystawowym 

(piętro, część „A”) 
KAM-8 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się w pomieszczeniu wystawowym 

(piętro, część „A”) 
KAM-9 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się w pomieszczeniu wystawowym 

(piętro, część „A”) 
KAM-10 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się w pomieszczeniu wystawowym 

(parter, część „B ”) 
KAM-11 (wewnętrzna) Rejestracja i identyfikacja osób znajdujących się w pomieszczeniu 

wystawowym (parter, część „B ”) 
KAM-12 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się w pomieszczeniu wystawowym 

(parter, część „B ”) 
KAM-13 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się w pomieszczeniu wystawowym 

(piętro, część „B ”) 
KAM-14 (wewnętrzna) Rejestracja osób znajdujących się w pomieszczeniu wystawowym 

(piętro, część „B ”) 
KAM-15 (zewnętrzna) Rejestracja terenu wokół muzeum, wejście z tyłu muzeum, ochrona 

kamery nr 16 

KAM-16 (zewnętrzna) Rejestracja terenu wokół muzeum, wejście z tyłu muzeum, ochrona 
kamery nr 15 



KAM-17 (zewnętrzna) Rejestracja terenu wokół muzeum, plener z frontu muzeum (czołg), 
ochrona kamery nr 19, 20 

KAM-18 (zewnętrzna) Rejestracja i identyfikacja wszystkich osób wchodzących do 
muzeum 

KAM-19 (zewnętrzna) Rejestracja terenu wokół muzeum, plener z frontu muzeum (czołg), 
ochrona kamery nr 17 

KAM-20 (zewnętrzna) Rejestracja terenu wejścia głównego do muzeum 

 

3.5 Uwagi końcowe 

Podczas montażu kamer należy pamiętać o projektowanej wysokości montażu kamer – ok. 3-4 

m od poziomu terenu. Pole widzenia kamer należy uzgodnić po uprzednich konsultacjach z 
Zamawiającym. Montaż systemu IP pozwoli stale obserwować, wykrywać, rejestrować oraz 
sygnalizować warunki wskazujące na istnienie niebezpieczeństwa powstania szkód lub 
zagrożeń osób i mienia. 
 

4. Przepisy    

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),  
 - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dn. 19.09.2014r. w sprawie 

zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem 

grożącym ich zniszczeniem lub utratą2) (Dz. U. 2014 poz. 1240) 

- PN-EN 50173:2004 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego  

- PN-EN 62676-1-1:2014-06 w zakresie CCTV- Systemy dozorowe CCTV stosowane  

    w zabezpieczeniach -- Część 1-1: Wymagania systemowe - Postanowienia ogólne 

- PN-EN 61280-4-2:2004, Podstawowe procedury badawcze podsystemów telekomunikacji 
światłowodowej – Część 4-2: Światłowodowa instalacja kablowa 

- Rozporządzenie MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dn. 2 wrze-

śnia 2014r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym nie-

bezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240) 

 

 

 

 














