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MONITORING CCTV 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

 umowa z Inwestorem, 

 Opis wytycznych budowlanych- Sutco Polska sp. z o.o, Katowice, 25.08.2017r., 

 mapa do celów projektowych przekazana przez Inwestora, 

 decyzja Burmistrza Brześcia Kujawskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody               

na realizację przedsięwzięcia w postaci orzeczenia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (decyzja BI.6220.2.2017  z dnia 12.07.2017r.), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brześć Kujawski dla 

wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowościach Pikutkowo, Słone, Machnacz 

(Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24.05.2011r.), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brześć Kujawski dla 

wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowościach Pikutkowo, Słone, Machnacz 

(Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  z dnia 24.05.2011r.), 

 Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów 

komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej 

i zagospodarowania terenu  w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii segregacji 

w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski  (proGEO, Wrocław, 07.2018), 

 Projekt remontu stacji transformatorowej w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej 

linii segregacji w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 

gm. Brześć Kujawski w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii segregacji w 

Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski (proGEO, Wrocław, 05.2018), 

 Wytyczne ochrony przeciwpożarowej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Machnaczu, Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Henryk 

Baranowski, Kutno, listopad 2017r., 

 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów i przestrzeni zewnętrznych 

w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Janusz 

Biernacki, Włocławek, maj 2017r. 

 warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, 

 obowiązujące normy i przepisy budowlane; 

 wizje lokalne i inwentaryzacja konstrukcji stalowej stanu istniejącego, kwiecień 2018r. 
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1.1. System monitoringu hali sortowni (CCTV) 
 

1.1.1. Przedmiot i podstawa opracowania. 

Instalację dozoru telewizyjnego projektuje się wykonać jako system wspomagający obserwację 

wzrokową w hali sortowni oraz wokół hali sortowni i budynku wagowego. Hala sortowni będąca 

w zakresie projektu obejmuje powierzchnię o wymiarach ok 80 x 32 m.  

Wewnątrz hali sortowni zlokalizowane są kabiny sortownicze będące częścią technologi, w 

których zamontowane będą lokalne kamery kopułkowe. Istniejące kamery zewnętrzne ( 11 szt.)  

pozostają bez zmian i należy je podłączyć do nowego systemu telewizji dozorowej 

Projektuje się wykonać system telewizji dozorowej jako system kolorowo /czarno-biały z 

wysokoczułymi kamerami zewnętrznymi, które umożliwiają obserwację obszarów w trudnych 

warunkach oświetleniowych (np. wieczorem lub w nocy w trybie cz.-b) przy zastosowaniu 

oświetlenia niewidzialnymi promieniami podczerwonymi (IR) w hali sortowni i lampami w 

kabinach sortowniczych.  

Projektuje się też zunifikować zasilanie kamer przez zastosowanie modeli zasilanych napięciem 

230V AC. Zasilanie wszystkich urządzeń podłączonych do jednego rejestratora powinno 

odbywać się z tej samej fazy upraszcza to wydatnie zaplanowanie i rozprowadzenie instalacji 

zasilającej, poza tym umożliwia unikniecie problemów z synchronizacją kamer i monitorów.  

 

1.1.2. Zakres ochrony. 

System telewizji obserwacyjnej będzie składał się z własnego centrum obserwacji i rejestracji 

zdarzeń w pomieszczeniu sterówki w budynku socjalnym znajdującym się wewnątrz hali 

sortowni .  Rejestrator 32 kanałowy należy zamontować w istniejącej szafie rack 19” 8U  w 

miejccu istniejącego rejestratora.. 

System przewidziany został do obserwacji:  

- hali sortowni za pomocą kamer zewnętrznych umieszczonych w narożnikach hali  sortowni 

- kabin sortowniczych za pomocą kamer kopułkowych montowanych naściennie lub do  sufitu 

kabiny sortowniczej, 

- teren zewnętrzny wokół hali sortowni (istniejące kamery zewnętrzne). 

Większość kamer w narożnikach hali sortowni należy zainstalować wysokościach ok.5-6m, tak 

by po zamontowaniu urządzeń i maszyn technologicznych uzyskać maksymalny, możliwy do 

uzyskania obszar obserwacji hali sortowni. Na rysunku T01 pokazano projektowaną lokalizację 

kamer  KZ1-8.   
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Miejsce instalacji kamer w kabinach sortowniczych należy ustalić w trakcie wykonywania 

instalacji, po uzgodnieniu z dostawcą technologi. 

 

1.1.3. Opis systemu. 

 
Centrum obserwacji i rejestracji dla systemu  zlokalizowane będzie w pomieszczeniu sterówki. 

Schemat systemu monitoringu CCTV ujęto na rysunku T02. 

 

W skład centrum obserwacji będą wchodzić : 

- monitor LCD główny 24-calowy, 

- monitor LCD pomocniczy 19-calowy, 

- monitor LCD pomocniczy 19-calowy, 

- rejestrator cyfrowy 32-wejściowy z dyskiem HDD 8Tb, 

- konwerter Ethernet 1000BaseT/1000BaseSX,  

- klawiatura sterująca. 

-ups 700W/10min, 

-szafa rack. 

 

Zadaniem konwertera będzie możliwość przesłania np. światłowodem sygnału z kamer systemu 

do budynku ochrony obiektu (np. portierni) 

Monitor główny  24” w centrum obserwacji  będzie wyświetlał obrazy ze wszystkich  kamer w 

podziale na 24 części. z podziałką 4x6 okienek na monitorze. Monitory pomocnicze 19” będą 

wyświetlał obrazy z kamer w sekwencji obrazów z kamer w trybie pełnoekranowym z  

ustawioną funkcją wykrywanie ruchu. 

Rejestrator cyfrowy  służyć będzie do agregowania sygnałów z wszystkich kamer w celu 

rozdzielania sygnałów na poszczególne monitory (funkcja multipleksera); i umożliwią  

skorzystanie z szeregu użytecznych funkcji, jak: obserwacja obrazów jednocześnie z ich 

nagrywaniem, sterowanie gęstością zapisu obrazów z wybranych kamer na skutek odpowiednich 

sygnałów alarmowych, generowanie alarmów na skutek wykrycia ruchu w obrazie z danej 

kamery itp.  

Punkt kamerowy to: 

- kamera, 

- obiektyw, 

- wysięgnik ze stand. wyjściem dławikowym dla kabli sygnałowych (strzelnica), 
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- obudowa IP66 z grzałką 6W (max 10W), 

- promiennik IR podczerwieni z zasilaczem, 

- puszka IP66 rozgałęźna 230V. 

 

1.1.4. Dobór urządzeń systemu monitoringu. 

 
W celu obserwacji obszarów w hali sortowni ,wymienionych w punkcie 2.0., użytych zostanie 8 

kamer zewnętrznych. Będą to wysokoczułe (kolor  od 0,015 lx, cz.-b. od 0,006lx), 

wysokorozdzielcze (540 linii), kamery typu dzień/noc ZC-NX280PE 230VAC w obudowach 

zewnętrznych IP67,  wyposażonych w grzałki GH-LITE-F-230. Kamery te umożliwią 

obserwację obszarów w trudnych warunkach oświetleniowych (np. wieczorem lub w nocy przy 

zastosowaniu oświetlenia promiennikami IR lub lamp w zależności od lokalizacji). 

Kamery zostaną wyposażone w obiektywy z automatyczną przesłoną oraz ręcznym zoom'em 

(vari-focal) - ta ostatnia właściwość pozwoli precyzyjnie ustawić pole widzenia kamer już 

podczas ich instalacji, a także zmieniać kąt widzenia stosownie do przyszłych potrzeb. 

 
 
Tabela poniżej przedstawia dobór obiektywów i oświetlaczy podczerwieni dla poszczególnych 

punktów kamerowych. Oświetlacze IR należy zasilić z zasilaczy PSU-UFLED230x2 . 

Nr kamery Miejsce montażu kąt  

obserwacji 

Nr 

ośw. 

Oświetlacz IR 

 

zasięg ośw. 

KP1-7 Kabina sortownicza 60 O-90 O   10m 

KZ1-8 Hala sortowni 85 O O1-8 ZP-IR294/45-SPSU 50m 

 

Ze względu na specyfikę obiektu i zagrożenia pożarowe i utraty życia, dla czasu rejestracji 

obrazów (3 miesiące) należy zastosować rejestrator  który umożliwi podłączenie dysków o 

pojemności 8T. 

Proponowany rejestrator  to 32 kanałowy rejestrator cyfrowy  np. BCS-DVR3208Q (1kpl.), 

- Zapis i odtwarzanie w czasie rzeczywistym w standardzie H.264 w rozdzielczości D1 , 

- Wbudowana pamięć o pojemności do 8 TB w postaci 4x dysku HDD SATA, 

- Wyjścia monitorowe VGA zarówno  dla monitora głównego i pomocniczych. 

- Max 250W. 
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Wejścia wizyjne rejestratorów  należy zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi i izolatorami 

galwanicznymi zgodnie ze schematem blokowym. Izolatory galwaniczne należy umieścić na 

torach wizyjnych pomiędzy budynkami, a ochronniki na torach wizyjnych z kamer. 

W pomieszczeniu sterówki należy zainstalować szafę rack 10U 60x60cm W szafie należy 

zainstalować rejestrator i konwerter LAN i UPS (do 25kg).  

 

1.1.5. Zasilanie systemu i bilans mocy. 

Do zasilania urządzeń systemu wymagane jest doprowadzenie sieci 230V (AC). Przewody będą 

wprowadzone bezpośrednio do kamer i  zasilaczy systemowych.  Wszystkie urządzenia systemu 

monitoringu w obrębie jednego budynku/budowli  powinny być zasilane z tej samej fazy. 

Do zasilania systemu projektuje się rozdzielnice elektryczną TE2 którą należy zamontować w 

pomieszczeniu sterówki. Na rysunku T03 ujęto schemat rozdzielnicy TE2. 

Nie planuje się podtrzymania zasilania systemu kamer ze względów praktycznych i 

technicznych. 

Przy braku zasilania podstawowego 230V hala sortowni zasilana będzie z generatorów 

biogazowych będących na wyposażeniu Użytkownika.   

Dla systemu monitoringu planuje się tylko UPS dla ochrony rejestratora i monitora przed 

chwilowymi zanikami napięcia 230V (ochrona dysków HDD).  

 
UPS dla rejestratora,  monitorów  

Urządzenie Moc [W] ilość Moc Całk. [W] 

REJESTRATOR <250 1 250 

Monitor 50 2 100 

Klawiatura 5 1 5 

Konwerter LAN 100 1 100 

  RAZEM 455W 

 

Dobierając UPS należy zapewnić maksymalnie 50% obciążenie UPS-a i 10min podtrzymania: 

Proponuje się zainstalowanie następującego zestawu urządzeń: 

APC Smart-UPS X Tower/Rack 1000VA 230V. 
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1.1.6. Infrastruktura, zasilanie i okablowanie. 

 
System telewizji dozorowej projektuje się jako system rozproszony. Jako kable  sygnałowe 

należy zastosować przewody XzWDXpekw75-1/5 do układania bezpośrednio w ziemi i  

kanalizacji technicznej. Zasilanie do kamer i promienników należy prowadzić przewodem YDY 

3x1,5  wewnątrz budynków.  

                                                                                                

1.1.7. Zalecenia instalacyjne i montażowe.   

Kamery zewnętrzne należy zainstalować zgodnie z opisem niniejszego opracowania 

Rozmieszczenie projektowanych kamer ujęto na rysunku T02.  

Dokładną lokalizację każdej kamery należy uzgodnić przed instalacją, po zamontowaniu maszyn 

i urządzeń technologicznych w hali sortowni, biorąc pod uwagę funkcjonalność rozwiązania 

technicznego. Promienniki podczerwieni należy zamontować pod kamerami. Zasilacze 

promienników (oświetlaczy) należy umieścić w hali sortowni jak najbliżej kamer.  

Okablowanie należy prowadzić w następujący sposób: 

W hali sortowni przewody należy prowadzić w korytkach metalowych 100x40 . 

W pomieszczeniu sterówki przewody należy prowadzić  w  korytkach np. PCV KIO 130x50. 

Pozostałe okablowanie, na odejściach do kabin sortowniczych, należy prowadzić  w korytkach 

metalowych 40x30 oraz w rurkach instalacyjnych (kabiny sortownicze). 

Kable sygnałowe wizyjne należy podłączyć bezpośrednio z kanału kablowego za pomocą złączy 

BNC do rejestratorów. 

Wyjście z pomieszczenia sterówki kabli kabli sygnałowych należy wykonać w  korytku 

kablowym metalowym 100x60.  

Wszelkie nieszczelności należy zabezpieczyć pianką montażową a przejścia przez strefy 

pożarowe zaprawami lub piankami ppoż.  

Korytka i rury instalacyjne prowadzące do kabin sortowniczych można montować na konstrukcji 

maszyn i urządzeń technologicznych po uzgodnieniu z dostawcą technologii. 

Wszystkie przepusty w ścianach i stropach należy uszczelnić ognioodporną pianką 

uszczelniającą. Po wykonaniu instalacji i montażu urządzeń należy wykonać testy działania 

każdej kamery w dzień i w nocy  wraz z rejestracją. Ze sprawdzenia należy sporządzić protokół.  

W czasie odbioru instalacji należy przeszkolić przedstawicieli użytkownika i przekazać 

stosowne kody i hasła zgodnie z instrukcją o ochronie obiektów przemysłowych. 
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1.1.8. Konserwacja i okresowe przeglądy urządzeń systemu.   

Od chwili włączenia systemu telewizji dozorowej do pracy, przez całą dobę są one włączone i 

wszelkie manipulacje przy nich dozwolone są tylko osobom specjalnie do tego upoważnionym i 

przeszkolonym. System, zgodnie z wymogami normy powinien podlegać okresowym 

przeglądom i konserwacji przez firmę instalującą lub inną upoważnioną – nie rzadziej niż raz na 

trzy miesiące. 

 

1.2. Uwagi końcowe do instalacji elektrycznych hali sortowni. 
 Dla wszystkich części instalacji należy dostarczyć instrukcje transportu, magazynowania, 

budowy, obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

 Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. 

muszą być sporządzone w języku polskim. 

 Do wszystkich oryginalnych certyfikatów lub deklaracji zgodności wyrobów pochodzących             

z państw Unii Europejskiej musi być dołączone polskie tłumaczenie. 

 Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach mające znaczenie dla ich obsługi                            

oraz bezpieczeństwa urządzeń i personelu muszą być w języku polskim lub oznakowane 

symbolami ujętymi w Polskich Normach. 

 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej schematy zasadnicze, schematy 

oprzewodowania, plany instalacji, instalację uziemiającą i sieć kablową. Schematy, plany, 

rysunki powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących 

przygotowania dokumentów stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli 

ujętych w Polskich Normach.  

 Dla wszystkich obudów rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych powinny być 

dostarczone protokoły z badań wyrobu. 

 Pomiary i badania odbiorcze należy wykonać według wymagań przedstawionych                       

w PN-E-04700:1998, PN-IEC 60364-6-61:2000, PN-IEC 61024-1:2001 i PN-IEC 61024-1-

2:2002 oraz norm przedmiotowych dotyczących poszczególnych wyrobów i instalacji. 

 We wszystkich rozdzielnicach hali sortowni należy pozostawić co najmniej 10% wolnej 

przestrzeni (w odniesieniu do przestrzeni zajętej przez zaprojektowaną aparaturę) na potrzeby 

późniejszej rozbudowy o dodatkowe aparaty i zaciski. Wymaganie to dotyczy także 

dodatkowej wolnej przestrzeni do wprowadzenia i podłączenia dodatkowych przewodów                  

i kabli odpływowych. Przy sprawdzaniu cieplnym zestawów rozdzielczych należy zwiększyć 

wydatek ciepła emitowanego przez aparaty zaprojektowane w niniejszym o dodatkowe 10%. 
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 Dla wszystkich maszyn technologicznych, które nie posiadają wyłącznika awaryjnego należy, 

na ich zasilaniu, zastosować wyłącznik awaryjny stanowiskowy. 

 Uszczelnienia ognioodporne przepustów kablowych w oddzieleniach przeciwpożarowych 

powinny być certyfikowane przez producenta uszczelnień. 

 

  

2. INFORMACJE KOŃCOWE 

2.1. Informacja dotycząca odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

budowlanego 

Na etapie realizacji dopuszcza się zmiany, poza wymienionymi w art.36a ust.5 ustawy Prawo 

Budowlane. 

Wszelkie zmiany do projektu należy wprowadzać zachowując bezwzględnie parametry 

wymagane przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej. 

2.2. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robot wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 

Budowlanej. 

UWAGA! 

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i technologii użyto                       

w celu dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się 

zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. Zastosowanie innych rozwiązań 

materiałowych oraz innych urządzeń  jest uwarunkowane zachowaniem odpowiednich 

parametrów i standardu jakie posiadają materiały i urządzenia podane w projekcie, 

każdorazowo   w uzgodnieniu z Projektantem. 

Wykorzystywane na etapie budowy materiały i produkty muszą mieć stosowne atesty, 

aprobaty i dopuszczenia a ich montaż i/lub instalacja i/lub budowa powinny być zgodnie                

z wytycznymi producenta. 
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