
Specyfikacja techniczna dot. budowy 

połączenia światłowodowego pomiędzy 

budynkiem biurowym a gospodarstwem w 

Laskach: 
 

1. Zadanie polega na: 

− utworzeniu połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem biurowy a 

gospodarstwem (odległość około 400 m) 

− podłączenia do istniejącej instalacji z wykorzystaniem już posiadanych urządzeń (do 

switcha – model tp-link T1600G-28TS posiada 4 Sloty SFP) 

− zamontowaniu szafy informatycznej wraz z urządzeniami wewnątrz 

− doprowadzeniem prądu z gniazda prądowego znajdującego się obok docelowego miejsca 

usytuowania szafy informatycznej. 

− doprowadzenie przewodu UTP od szafy do komputera znajdującego się z drugiej strony 

ściany na której ma być zawieszona szafa wraz z zamontowaniem gniazda typu lan 

(odległość około 5m) 

 

2. Wszystkie prace należy zakończyć w ciągu miesiąca od podpisania umowy. Pracę będzie można 

wykonywać od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00 wyłączając dni wolne od 

pracy. 

 

 

3. Przewody powinny być zastosowane zgodnie ze sztuką elektrotechniczną. 

− Przewód prądowy miedziany 3x2,5mm 

− Rodzaj użytego światłowodu (ADSS 4kN - 12J G.652D - 2T6F) 

− Przewody należy chować w nowych korytach kablowych 

− Przewód UTP kat. 6 

− Podwójne gniazdo natynkowe LAN i TEL 

 

4. Szafa Rack do montażu na ścianie - sztuk 1: 

 

Wyposażenie szafy (LAN) 

− Switch model: tp-link T2500G-10TS lub porównywalny 

 

• Porównywalny Switch ma: 

- mieć możliwość zarządzania przez przeglądarkę 

- mieć możliwość blokowania portów 

- mieć funkcję QoS 

- umożliwiać ograniczenia przepustowości łącza 

- umożliwiać filtrację mac (blokowanie mac adresów) 

- posiadać minimum 2 letnią gwarancję 

− Switch powinien być zamontowany w szafie za pomocą uchwytów montażowych 



− UPS APC BE550G-CP BACK ES GREEN, który będzie zasilać powyższego switch’a 

− wszystkie przewody internetowe i urządzenia mają posiadać certyfikaty CE 

− Model szafy: Szafa wisząca 19" TS 6U 600mm czarna NEKU 

 

5. Informacje ogólne. 

− Sposób połączenia między budynkami przedstawia Załącznik 1: 

− Odległość między budynkami wynosi około 400 m 

− Sposób połączenia budynków – napowietrzne z wykorzystaniem już zamontowanych 

słupów 

 

UWAGA: 

Istnieje możliwość zapoznania się z terenem po uprzednim umówieniu terminu. 

 

Załączniki - Schematy instalacji: 

Załącznik 1 – Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


