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UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.
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UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się istotnych odchyłek wymiarowych

należy skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą zostać poprzedzone akceptacją

próbek przedstawionych przez Wykonawcę Zamawiającemu i

Projektantowi.

4. Elementy sufitu podwieszanego muszą zostac wykonane w sposób

zapewniający dostęp konserwacyjny do opraw oświetleniowych, centrali

nawiewowej oraz pozostałych urządzeń zamontowanych w suficie

podwieszanym.
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UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy

sprawdzic w naturze. W przypadku pojawienia się istotnych

odchyłek wymiarowych należy skontaktowac się z

projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji muszą spełniać warunki

określone w Polskich Normach, Warunkach Technicznych i

innych przepisach prawa, oraz posiadać wszystkie

wymagane prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z zamówieniem i wykonaniem

mebli gotowych i mebli na zamówienie muszą zostać

poprzedzone akceptacją próbek przedstawionych przez

Wykonawcę Zamawiającemu i Projektantowi.

4. Elementy sufitu podwieszanego muszą zostac wykonane w

sposób zapewniający dostęp konserwacyjny do opraw

oświetleniowych, centrali nawiewowej oraz pozostałych

urządzeń zamontowanych w suficie podwieszanym.



P1 P2 P2P3 P5a P6 P5bP4P3

HDMI VGA

P2P2P7 P8 P9P8P5bP6P5a

HDMI VGA

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.



P10 P10 P11PD2 P12 PD1 P13P11

HDMI VGA

P14 P14 P15P15P13P12 PD1

Zasady i tryb działania  Krajowej
jej organizację oraz szczegółowe
określa ustawa.

Członkowie Krajowej  Rady  Radi
przez  Sejm, Senat i  Prezydenta
Członek Krajowej Rady Radiofon
do partii politycznej, związku za
działalności publicznej nie dając
pełnionej funkcji.

Rady Radiofonii i Telewizji,
zasady powoływania jej członków

Art. 215 Konstytucji RP

ofonii i Telewizji są powoływani
Rzeczyspospolitej.
ii i Telewizji nie może należeć
wodowego ani prowadzić
ej się pogodzić z godnością

Art. 214 Konstytucji RP
HDMI VGA

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.



Krajowa Rada Radiofonii i Tele
prawa do informacji oraz inter

Krajowa Rada Radiofonii i Tele
a w sprawach indywidualnych

wizji stoi na straży wolności słowa,
esu publicznego w radiofonii i telewizji.

wizji wydaje rozporządzenia,
 podejmuje uchwały.

Art. 213 Konstytucji RP

P5a P6 P5bP4P2P3 P7 P2 P8

P12P11 P13 P14PD1

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.



Krajowa Rada Radiofonii i Tele
prawa do informacji oraz inter

Krajowa Rada Radiofonii i Tele
a w sprawach indywidualnych

wizji stoi na straży wolności słowa,
esu publicznego w radiofonii i telewizji.

wizji wydaje rozporządzenia,
 podejmuje uchwały.

Art. 213 Konstytucji RP

P5a P5b

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.



Zasady i tryb działania  Krajowej
jej organizację oraz szczegółowe
określa ustawa.

Członkowie Krajowej  Rady  Radi
przez  Sejm, Senat i  Prezydenta
Członek Krajowej Rady Radiofon
do partii politycznej, związku za
działalności publicznej nie dając
pełnionej funkcji.

Rady Radiofonii i Telewizji,
zasady powoływania jej członków

Art. 215 Konstytucji RP

ofonii i Telewizji są powoływani
Rzeczyspospolitej.
ii i Telewizji nie może należeć
wodowego ani prowadzić
ej się pogodzić z godnością

Art. 214 Konstytucji RP

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.
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UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie

wymiary należy sprawdzic w naturze. W

przypadku pojawienia się istotnych odchyłek

wymiarowych należy skontaktowac się z

projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji muszą

spełniać warunki określone w Polskich

Normach, Warunkach Technicznych i innych

przepisach prawa, oraz posiadać wszystkie

wymagane prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z zamówieniem i

wykonaniem mebli gotowych i mebli na

zamówienie muszą zostać poprzedzone

akceptacją próbek przedstawionych przez

Wykonawcę Zamawiającemu i Projektantowi.

4. Blat stołu konferencyjnego i biurka

protokolantki wykończone powłoką

utwardzaną wg. uwag do opisu projektu.

5. Sugerowany sposób łączenia ze sobą

fragmentów blatu stołu konferencyjnego

- sworznie stalowe, do uzgodnienia ze

stolarzem i akceptacji projektanta.

6. Wykonany stół musi zapewniać stabilność

niezbędną do korzystania z niego jak i

zapewniającą bezpieczne wejście na blat w

celu np umycia go. Szczególną uwagę

należy więc zwrócić na stabilne połączenie

fragmentów blatu w miejscach gdzie nie są

one podparte elementami stalowymi.



Bl1 Bl2 Bl3 Bl4

Bl4 Bl3 Bl2 Bl1

Bl1 Bl2

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.

4. Blat stołu konferencyjnego i biurka

protokolantki wykończone powłoką

utwardzaną wg. uwag do opisu projektu.

5. Sugerowany sposób łączenia ze sobą

fragmentów blatu stołu konferencyjnego

- sworznie stalowe, do uzgodnienia ze

stolarzem i akceptacji projektanta.

6. Wykonany stół musi zapewniać

stabilność niezbędną do korzystania z

niego jak i zapewniającą bezpieczne

wejście na blat w celu np umycia go.

Szczególną uwagę należy więc zwrócić

na stabilne połączenie fragmentów blatu

w miejscach gdzie nie są one podparte

elementami stalowymi.



Ng1 Ng1 Ng1 Ng1Ng1Ng1

Ng1 Ng1

Ng1 Ng1 Ng1 Ng1Ng1Ng1

Ng1 Ng1

Ng2 Ng2 Ng2

Ng1 Ng1 Ng1 Ng1 Ng1 Ng1 Ng1 Ng1

Ng2 Ng2 Ng2

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.

4. Blat stołu konferencyjnego i biurka

protokolantki wykończone powłoką

utwardzaną wg. uwag do opisu projektu.

5. Sugerowany sposób łączenia ze sobą

fragmentów blatu stołu konferencyjnego

- sworznie stalowe, do uzgodnienia ze

stolarzem i akceptacji projektanta.

6. Wykonany stół musi zapewniać

stabilność niezbędną do korzystania z

niego jak i zapewniającą bezpieczne

wejście na blat w celu np umycia go.

Szczególną uwagę należy więc zwrócić

na stabilne połączenie fragmentów blatu

w miejscach gdzie nie są one podparte

elementami stalowymi.



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.

4. Blat stołu konferencyjnego i biurka

protokolantki wykończone powłoką

utwardzaną wg. uwag do opisu projektu.

5. Sugerowany sposób łączenia ze sobą

fragmentów blatu stołu konferencyjnego

- sworznie stalowe, do uzgodnienia ze

stolarzem i akceptacji projektanta.

6. Wykonany stół musi zapewniać

stabilność niezbędną do korzystania z

niego jak i zapewniającą bezpieczne

wejście na blat w celu np umycia go.

Szczególną uwagę należy więc zwrócić

na stabilne połączenie fragmentów blatu

w miejscach gdzie nie są one podparte

elementami stalowymi.



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.
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UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem i wykonaniem mebli

gotowych i mebli na zamówienie muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.



      ENERGIA

OBSZAR CHRONIONY PRZEZ UPS

1.   Szafa rackowa

2.   Połączenie switch - pod stołem

głównym-UPS na zapleczu.

3.   Rejestrator protokolantki - UPS

na zapleczu

      Połączenia wykonane przewodem

YDY 3x2,5 lub OWY 3x 2,5.

4.   Przyłącze MEDIA PORT na blacie stołu

głównego (dwa gniazda) - UPS lub

wspólne z gniazdem zasilającym switch.

OBSZAR NIEZABEZPIECZONY PRZED

UTRATĄ ENERGII

      Wykonać:

1.   Przyłącza monitorów rozmieszczonych

zgodnie z rysunkiem 4 szt. (do

najblizszych gniazd zasilania).

2.   Przyłącze między stołem głównym a

najbliższym gniazdem energii EL.

3.   Wykonać 18 sztuk przyłączy 230 V, i

przymocować pod blatem stołu z

przeznaczeniem zasilania przetwornic

laptopów (+1 szt. rezerwa).

UWAGA! :

      Wszystkie wykonane połączenia i użyte

przewody zakończone wtykami i

gniazdami kompatybilne z gniazdami

zastosowanych urządzeń.

      Gniazda elektryczne w sali zasilane są z

różnych faz i oddzielnych obwodów.

Wykonawca musi zapewnić właściwy

podział energii, tak aby pobór mocy

w w/w obszarach nie przekraczał wartości

zabezpieczeń przeciążeniowych.

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.

4.   Wykonana instalacja musi zapewniać

sprawne, bezpieczne i niezawodne

działanie zintegrowanych ze sobą

urządzeń osiągając w pełni cele założone

przez projektanta sali.

5. Instalacje prowadzone są po ścianach za

projektowanymi panelami MDF oraz w

posadzce w istniejących trasach

kablowych.

energia elektryczna

obszar chroniony

energia elektryczna

przyłącze niechronione



PRZEWODY AUDIO VIDEO

1.    Przewód VGA-VGA między stołem głównym

a szafą rackową.

2.   Przewody VGA-VGA między spliterem

(szafa rackowa) a monitorami - 4 szt.

3.   Przewód HDMI-HDMI 1.3. między stołem

głównym a spliterem (szafa rackowa).

4.   Przewód HDMI-HDMI 1.3 między spliterem

(szafa rackowa) a monitorami - 4 szt.

5.   Przewody między stołem a szafą rackową

dwużyłowe w ekranie 2x0,5 mm2 - 2szt.

6.   Przewody między szafą rackową a

stanowiskiem protokolantki dwużyłowe w

ekranie 2x0,5 mm2 - 2szt.

UWAGA! :

      Wszystkie wykonane połączenia i użyte

przewody zakończone wtykami i gniazdami

kompatybilne z gniazdami zastosowanych

urządzeń.

      Gniazda elektryczne w sali zasilane są z

różnych faz i oddzielnych obwodów.

Wykonawca musi zapewnić właściwy podział

energii, tak aby pobór mocy

w w/w obszarach nie przekraczał wartości

zabezpieczeń przeciążeniowych.

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.

4.   Wykonana instalacja musi zapewniać

sprawne, bezpieczne i niezawodne

działanie zintegrowanych ze sobą

urządzeń osiągając w pełni cele założone

przez projektanta sali.

5. Instalacje prowadzone są po ścianach za

projektowanymi panelami MDF oraz w

posadzce w istniejących trasach

kablowych.

kabel CCS 800

kabel HDMI

kabel mikrofonowy

dwużyłowy w ekranie

kabel VGA



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji

wszystkie wymiary należy sprawdzic w

naturze. W przypadku pojawienia się

istotnych odchyłek wymiarowych należy

skontaktowac się z projektantem.

2. Wszelkie materiały użyte w realizacji

muszą spełniać warunki określone w

Polskich Normach, Warunkach

Technicznych i innych przepisach prawa,

oraz posiadać wszystkie wymagane

prawem dopuszczenia i atesty.

3. Wszystkie sprawy związane z

zamówieniem muszą

zostać poprzedzone akceptacją próbek

przedstawionych przez Wykonawcę

Zamawiającemu i Projektantowi.

4.   Wykonana instalacja musi zapewniać

sprawne, bezpieczne i niezawodne

działanie zintegrowanych ze sobą

urządzeń osiągając w pełni cele założone

przez projektanta sali.

5. Instalacje prowadzone są po ścianach za

projektowanymi panelami MDF oraz w

posadzce w istniejących trasach

kablowych.

sieć LAN

SIEC LAN

1.    Połączenia między switchem umieszczonym

pod stołem głównym a gniazdami sieciowymi

zlokalizowanymi w lewym rogu pomieszczenia

- 2 szt. kategoria 5E.

2.   Połączenie między switchem a biurkiem

protokolantki - 1 szt. kategoria 5E, montaż pod

stołem.

3.   Połączenie między stołem głównym a szafą

rackową (rezerwa).Połączenie wykonane

skrętką 5E.

4.   Połączenie między switchem a gniazdami LAN

(18 szt.) wraz z przymocowaniem gniazd pod

blatem stołu i wykonaniem przewodów

łączących  gniazdo LAN z PC umieszczonym

na blacie stołu.

5. Rezerwa - połączenie stołu protokolantki z

szafą RACK, kategoria 5E, wraz z

analogicznymi przewodami między

monitorami a szafą rackową.

UWAGA! :

      Wszystkie wykonane połączenia i użyte

przewody zakończone wtykami i gniazdami

kompatybilne z gniazdami zastosowanych

urządzeń.

      Gniazda elektryczne w sali zasilane są z

różnych faz i oddzielnych obwodów.

Wykonawca musi zapewnić właściwy podział

energii, tak aby pobór mocy

w w/w obszarach nie przekraczał wartości

zabezpieczeń przeciążeniowych.

dodatkowa skrętka 5E

doprowadzona za monitor










