INTELIGENTNE DOMY
REKOMENDOWANE WYTYCZNE
OKABLOWANIA

Przewodnik jak wykonać okablowanie instalacji
inteligentnej w nowoczesnym domu
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PODNOSIMY STANDARDY I ŚWIADOMOŚĆ RYNKU
DOMOWYCH TECHNOLOGII
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TELEFON

SIEĆ

AUTOMATYKA

AUDIO

OŚWIETLENIE

CCTV &
BEZPIECZEŃSTWO

CZYM JEST CEDIA?
CEDIA (z ang. Custom Electronic Design & Installation
Association) jest międzynarodową organizacją
handlową reprezentującą branżę systemów domowych
technologii.
Nasi członkowie specjalizują się w planowaniu,
projektowaniu, dostawie i instalacji systemów
elektronicznych dla nowoczesnego, inteligentnego
domu. Stowarzyszenie powstało w 1989 r. i ma ponad
3 tys. członków - są to firmy z całego świata. CEDIA
jest organizacją non-profit, posiada biura w Wielkiej
Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Australii.

Stowarzyszenia wśród jak największego, różnorodnego
grona odbiorców.
CEDIA coraz częściej postrzegana jest przez właścicieli
domów, firmy budowlane, architektów i projektantów
jako stowarzyszenie skupiające profesjonalistów, z
których usług mogą z powodzeniem korzystać. CEDIA
zarządzana jest przez członków stowarzyszenia, z
których wielu poświęca hojnie swoją wiedzę i czas, aby
umożliwić innym dostęp do najlepszych możliwych
szkoleń i materiałów szkoleniowych oraz zapewnić
niezbędne wsparcie w codziennej pracy.

Stowarzyszenie CEDIA zostało stworzone by
przygotowywać i realizować programy edukacyjne,
certyfikacje oraz targi, które zapewniają jej członkom
ciągły rozwój umiejętności i stałą aktualizację wiedzy
z zakresu najnowszych technologii domowych.
Priorytetową działalnością CEDIA jest również
popularyzacja branży i promowanie członków
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01 WPROWADZENIE

CEL
Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie właścicieli
domów, firm budowlanych, elektryków i deweloperów
z wytycznymi dotyczącymi prawidłowej instalacji
infrastruktury przewodowej, która jest istotna w
procesie wspierania współczesnego „podłączonego
do technologii”, cyfrowego stylu życia.
Choć zawsze zalecamy kontakt ze specjalistą
CEDIA w początkowej fazie cyklu życia projektu, to
zdajemy sobie sprawę, że możesz zdecydować się
na samodzielną pracę nad projektem. Jeżeli pojawi
się jakakolwiek niejasność czy wątpliwość lub jeśli
chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje, prosimy
o kontakt z członkiem CEDIA (www.cedia.org).
Pamiętaj, że najbardziej kosztowny przewód do
instalacji to ten, który nie został zainstalowany na
początku. Błędy mogą być kosztowne, więc bardzo
ważne jest, aby infrastrukturę okablowania korygować
już w czasie pierwszej fazy projektowania..

KORZYŚCI Z POPRAWNEJ
INFRASTRUKTURY PRZEWODOWEJ
Korzyści z instalacji dobrej infrastruktury na etapie
budowy lub remontu są wielorakie i obejmują:
• Możliwość dyskretnej integracji i dystrybucji
internetu, rozrywki (TV, SAT i muzyki), systemów
komputerowych i komunikacyjnych w domu, bez
konieczności prowadzenia widocznych tras przewodów.
• Stworzenie odpowiednich warunków w domu dla
przyszłych zastosowań – np. aplikacji cyfrowej opieki
zdrowotnej.
• Zwiększenie wartości domu poprzez zagwarantowanie
spełnienia potrzeb technologicznych przyszłych
nabywców domu.
• Zachowanie wystroju wnętrz i kształtu domu, dzięki
właściwemu zaplanowaniu przyszłych, możliwych
potrzeb domowników (wymiana okablowania może
być kłopotliwa i kosztowna).
• Zapewnienie prawidłowego okablowania, aby
umożliwić niezawodne działanie sieci bezprzewodowej.
• Satysfakcja z korzystania z systemów multi-room
w całym domu.

CYKL ŻYCIA TWOJEGO PROJEKTU

Instalacja i
uruchomienie

Ważne jest, abyś przed etapem projektowania i instalacji, zastanowił się nad tym,
które usługi chcesz wykorzystać w swoim domu. Dzięki temu łatwiej zdefiniujesz
czy to, co chcesz osiągnąć wymaga profesjonalnej porady.

4
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Faza 4

Planowanie
domu

Faza 3

Definicja
Twoich
potrzeb

Faza 2

Faza 1

Typowy cykl projektu zawiera następujące fazy:

Testowanie,
dokumentacja
i certyfikacja

02 WYBIERZ SWOJE USŁUGI

DEFINICJA POTRZEB - WYBIERZ
SWOJE USŁUGI
Każda instalacja okablowania wymaga podejmowania
wielu decyzji, w tym dokonania wyboru, które usługi
chciałbyś mieć dostępne w poszczególnych
pomieszczeniach swojego domu. Każda z tych usług
będzie wymagać dopasowania chociażby minimalnej
ilości okablowania, co zapewni współdziałanie nie
tylko z współczesnymi rozwiązaniami, ale także z
technologią przyszłości.
CEDIA zdefiniowała trzy klasy rekomendowanej
infrastruktury przewodowej. Najwyższa Klasa 3
zapewni właścicielowi domu największą elastyczność
i najwięcej możliwości, jeśli chodzi o instalowanie
bardziej zaawansowanych i zintegrowanych systemów.
Może wymagać profesjonalnej porady ze względu
na dostosowaną do indywidualnych potrzeb naturę
wspomnianych wyżej systemów.
Klasa 1 i 2 zapewniają również wiele możliwości i dużą
elastyczność jeśli chodzi o wymogi systemowe, za to
oznaczają prostszy proces projektowania i instalacji.
Zalecamy, aby każdy dom, który jest obecnie w trakcie
budowy lub remontu, miał zainstalowaną przynajmniej
Klasę 1 infrastruktury przewodowej.

USŁUGA

OPIS

TELEWIZJA SATELITARNA, RADIO,
TELEWIZJA CYFROWA I KABLOWA

Okablowanie dla telewizji satelitarnej, telewizji i radia z emisją
naziemnego, cyfrowego sygnału.

SIEĆ DOMOWA - INTERNET I SIEĆ
BEZPRZEWODOWA

Okablowanie dla domowej sieci internetowej i wydajnej sieci
bezprzewodowej.

TELEFON

Okablowanie dla punktów telefonicznych i dla urządzeń
wymagających połączenia telefonicznego.

MULTI-ROOM AUDIO

Okablowanie dla głośników (np. w suficie) i punktów kontroli
dźwięku z rozdzielnicy audiowizualnej (RAV).

ZARZĄDZANIE SCENAMI
OŚWIETLENIOWYMI I SYSTEMEM ROLET

Okablowanie dla systemu automatycznego sterowania
oświetleniem i żaluzjami. Okablowanie i systemy mogą się różnić.

AUTOMATYKA DOMU

Cabling for speakers
(such as
Indywidualnie dopasowane
okablowanie
umożliwiające
in-ceiling)
and audio control
zarządzanie wieloma
systemami.
keypads

MONITORING WIZYJNY CCTV
ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Indywidualnie dopasowane okablowanie dla monitoringu wizyjnego i
systemu alarmowego poprzedzone oceną zagrożeń oraz projektem.

MULTI-ROOM WIDEO

Okablowanie dla wysokiej jakości wideo poprowadzone z
rozdzielnicy audiowizualnej (RAV).

KINO DOMOWE / SALA KINOWA

Indywidualnie dopasowane okablowanie pod wymagania osobnego
projektu sali kinowej / pokoju multimedialnego.

KLASA 1

KLASA 2
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KLASA 3
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03 WYMAGANIA KLAS OKABLOWANIA

KLASYFIKACJA INSTALACJI
Każda z Klas CEDIA precyzuje podstawowe wymagania dotyczące okablowania, definiowane jako standardowy
punkt odniesienia, umożliwiający podłączenie określonych usług w domu. Im wyższa Klasa, tym większa
złożoność potrzebnego okablowania, a także wyższy poziom produktów i technologii , które są wymagane, by
prawidłowo określić i zaprojektować system. Systemy Klasy 1 są na tyle proste, że mogą być zainstalowane przez
właściciela domu pewnego swych umiejętności technicznych lub przez wykwalifikowanego elektryka. System
okablowania Klasy 2 wymaga wprowadzenia dodatkowych danych na etapie projektowania i może wymagać
bardziej złożonej instalacji, w zależności od planowanego wyposażenia multi-room, a zatem wykwalikowana
pomoc ze strony członka CEDIA może okazać się niezbędna. Natomiast w przypadku systemów Klasy 3,
konsultacje z członkiem CEDIA są zawsze zalecane na najwcześniejszym możliwym etapie cyklu życia projektu, ze
względu na indywidualny, dopasowany do klienta charakter projektowanego systemu.

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

Klasa 1 infrastruktury przewodowej
obejmuje instalację kombinacji
przewodów do transmisji danych
(zwanych skrętkami kategorii
5 – Cat5e lub kategorii 6 – Cat6a)
połączonej z przewodem
koncentrycznym TV/TV satelitarnej
w większości pomieszczeń,
z wyłączeniem toalety i łazienki.
Instalacja ta pozwala na łatwe
dostarczenie usług internetowych,
sieci domowych, TV, SAT, radio,
telefonu, usług konferencyjnych oraz
pozostałych usług rozrywkowych
dla tych pomieszczeń. Nowoczesne
techniki budowlane są bardzo
nieprzyjazne dla szybkich połączeń
bezprzewodowych (Wi-Fi), natomiast
infrastruktura przewodowa pozwala
na optymalne rozmieszczenie
urządzeń bezprzewodowych,
zapewniających dobrą jakość
sygnału i szybkość transferu danych.

Klasa 2 infrastruktury okablowania
obejmuje oprócz wszystkich
przewodów Klasy 1, także te
przewody, które umożliwiają
instalację systemów rozrywki w
całym domu. Systemy te pozwalają
na wykorzystanie dyskretnie
ukrytych głośników oraz
wmontowanych w ściany punktów
kontrolnych, do dystrybucji i
sterowania szerokiego asortymentu
dostępnych opcji rozrywki. System
Klasy 2, używany w połączeniu z
zainstalowanymi przewodami dla
Klasy 1, może dostarczyć wysokiej
jakości muzykę i obraz TV w całym
domu, a zasilany jest z centralnej
rozdzielnicy.

Klasa 3 infrasktruktury okablowania
obejmuje oprócz całego okablowania
Klasy 1 i 2, przewody przeznaczone
dla automatyki domowej. Funkcjonalność
ta może obejmować systemy:
kontroli oświetlenia, elektrycznych
zasłon i rolet, kontroli dostępu, sieci
telewizji przemysłowej, kontroli
klimatyzacji i ogrzewania, jak również
te rozwiązania, które umożliwiają
zarządzanie i integrację wszystkim
powyższym za pomocą jednego
systemu, poprzez użycie naściennych
i przenośnych paneli kontrolnych.
Ze względu na zindywidualizowany
charakter niektórych z powyższych,
nie można przygotować ogólnych
zaleceń dotyczących sposobu ich
instalacji, a zatem niezbędne jest
przedyskutowanie swoich wymagań
dotyczących tych zaawansowanych
systemów z firmą, która jest
członkiem CEDIA.

PODSTAWOWE
OKABLOWANIE

PODSTAWOWE
OKABLOWANIE

PODSTAWOWE
OKABLOWANIE

RG59 (75 Ohm
Skrętka Cat5e, 		
Cat6 lub Cat6a

INSTALATOR
Właściciel domu lub
wykwalifikowany elektryk
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RG59 (75 Ohm
SAT

SAT2

SAT

SAT2

TV

FM

TV

FM

SAT
SAT

SAT2
SAT2

TV

FM

TV

FM

Skrętka Cat5e, 		
Cat6 lub Cat6a

SAT

SAT2

SAT

SAT2

TVSAT

SAT2
FM

TV
SAT

FM
SAT2

TV

FM

TV

FM

Indywidualnie dopasowane,
zależne od projektu

Skrętka Cat5e/6/
6a + 4-żyłowy
przewód głośnikowy

INSTALATOR
Wykwalifikowany elektryk
(z doświadczeniem w instalacji
systemów audio) lub członek CEDIA

SAT

SAT2

SAT

SAT2

TVSAT

SAT2
FM

TV
SAT

FM
SAT2

TV

FM

TV

FM

INSTALATOR
Tylko członek CEDIA

04 PROJEKTOWANIE TWOJEGO DOMU

PROJEKTOWANIE
TWOJEGO DOMU

OPIS USŁUGI

Zanim rozpocznie
się instalacja, każdy
system powinien zostać
zaprojektowany. Zmiany
w projekcie mogą się
zdarzyć na miejscu, przy
realizacji projektu, ale
powinny zawsze być
oparte na pierwotnym
projekcie. Częste zmiany
w trakcie realizacji
projektu, wynikające
z braku planowania
powodują spowolnienie
procesu instalacji i
mnożą koszty. Nawet
podstawowe plany pięter
umożliwią nakreślenie
tego, jakich potrzebujesz
usług, zanim przejdziesz
do etapu projektu czy
instalacji.

SAT, RADIO, TV KABLOWA I CYFROWA
(nanieś na planie symbol wszędzie tam, gdzie
chcesz korzystać z tej usługi)

RT V

INTERNET I SIEĆ BEZPRZEWODOWA
(nanieś na planie symbol wszędzie tam, gdzie
chcesz mieć punkt sieciowy)

IT

TELEFON
(nanieś na planie symbol wszędzie tam, gdzie
chcesz mieć punkt telefoniczny)

TEL

MULTI-ROOM AUDIO
- głośnik
- panel kontrolny

AUD
STER

ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM
I STEROWANIEM ROLETAMI

Jeśli potrzebujesz tych usług
skontaktuj się z firmą, która
jest członkiem CEDIA. Oni
zaprojektują i zainstalują
system dopasowany do
Twoich wymagań.

AUTOMATYKA DOMOWA

PRZYKŁADOWY
PLAN DOMU
Poniższy przykład
obrazuje możliwe
rozmieszczenie usług
komunikacyjnych,
rozrywki oraz
wielostrefowej
dystrybucji audio.

SYMBOL

MONITORING WIZYJNY
I BEZPIECZEŃSTWO

TEL

IT

TEL

IT

AUD
SP

jadalnia

kuchnia

łazienka

SP

gabinet

AUD
STER

STER

RTV

STER

korytarz

AUD

IT

STER

salon

RTV
IT

AUD

hol

sypialnia

TEL
AUD

AUD
TEL

garaż
IT
RTV
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05 USŁUGI TELETECHNICZNE

Istotnym zagadnieniem, które może zostać
przeoczone w cyklu życia projektu, jest
doprowadzenie usług teletechnicznych do domu.
Ważne, aby upewnić się, że zostały zainstalowane
właściwe połączenia kablowe dla usług
przychodzących, które mają być podłączone i
dystrybuowane w całym domu. Różne usługi
teletechniczne podłączane są do nieruchomości
z różnych punktów, ale wszystkie podłączenia
powinny zakończyć się w jednym miejscu w danej
nieruchomości - w Rozdzielnicy Niskonapięciowej
(RN).
Wykonanie każdej usługi teletechnicznej musi
być zlecone specjalistycznemu dostawcy usług i/
lub profesjonalnemu instalatorowi. Zaleca się, aby
kontaktować się z wszystkimi dostawcami usług oraz
zorganizować instalację np. anteny telewizyjnej
i satelitarnej we wczesnej fazie projektu tak, by
dalsza praca mogła być odpowiednio zaplanowana,
a punkty wejścia przewodów mogły zostać
zidentyfikowane w celu podłączenia usług
teletechnicznych.

ce DAB
za
od ub
ch FM l
W t,
a
,S
TV

Rozdzielnica niskopradowa
Punkt dystrybucyjny
dla usług przychodzacych
do domu

a
izj a
lew low
e
T ab
k

nia e
fo ow
e
l
e sm
at a
ac okop
z
od er
ch sz
W cze
i ła
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ANTENA SATELITARNA,
TV I RADIOWA (FM, DAB)

USŁUGI TELEWIZJI
KABLOWEJ

TELEFON I ŁĄCZE
SZEROKOPASMOWE

Zazwyczaj instalowane są na
wysokości dachu, a zatem
zalecane jest skontaktowanie się
ze specjalistą, który jest
odpowiednio przygotowany
do instalowania urządzeń na
wysokościach. Nieprawidłowa
antena lub instalacja spowoduje,
że po domu zostanie
rozprowadzony słaby sygnał.
Przewody koncentryczne
(i uziemienia) powinny
być prowadzone z anteny
i anteny satelitarnej do RN.

SAT2
Usługi telewizjiSATkablowej
wymagają
połączenia, które zazwyczaj
TV
FM
wchodzi do domu z poziomu ulicy
i które dostarcza usługi telewizji
kablowej, usługi telefoniczne
oraz szerokopasmowy dostęp do
Internetu. Skrętki komputerowe i
przewody koncentryczne powinny
prowadzić od punktu wyjścia
aż do RN.

Linia telefoniczna może wchodzić
do domu z poziomu słupów
lub z poziomu ulicy. Połączenie
skrętką komputerową powinno być
poprowadzone z lokalizacji wejścia
lini do RN.

REKOMENDOWANE
OKABLOWANIE

PODSTAWOWE
OKABLOWANIE

SAT

TV

FM

SAT

TV

SAT2

SAT2

SAT2

FM
TV

Skrętki Cat5e,
Cat6 lub Cat6a

FM

PODSTAWOWE
OKABLOWANIE

RG59 (75 Ohm)

5 x przewód koncentryczny
(+ opcjonalnie uziemienie*)

SAT

Skrętki Cat5e, 		
Cat6 lub Cat6a
lub wielożyłowy
przewód
telekomunikacyjny

SAT

SAT
SAT
TV

SAT2
SAT2
FM

TV

FM

TV

SAT
SAT
SAT
TV
TV

SAT2

FM

SAT2

SAT2
TV

SAT2
FM
FM
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06 SYSTEM KLASY 1

USŁUGI KLASY 1

OPIS

Wykonanie okablowania, umożliwiające dostarczenie
jednej lub więcej z poniższych usług:

Okablowanie Klasy 1 musi mieć swój początek
w jednej lokalizacji zdefiniowanej jako RN
(Rozdzielnica niskonapięciowa). Do RN powinny
być doprowadzone wszystkie możliwe usługi
przychodzące; w tym telewizja satelitarna, telefon,
internet, telewizja cyfrowa, kablowa oraz naziemna.
Podstawowy punkt dystrybucyjny wraz z szafką
instalacyjną także powinien zostać dostarczony
i zainstalowany jako integralna część instalacji, a
wszystkie przewody powinny być sprawdzone,
opomiarowane oraz uaktywnione.

Telewizja satelitarna,
radio, telewizja cyfrowa
lub kablowa
Szerokopasmowy internet
i sieć bezprzewodowa

Telefon

MINIMALNE ZALECENIA DLA
OKABLOWANIA
Aby spełnić wymagania okablowania Klasy 1
określone przez CEDIA należy zapewnić minimaln
liczbę gniazd w przynajmniej 4 pomieszczeniach
SAT
SAT2
objętych instalacją:
TV

1 x Gniazdo danych
1 x Gniazdo telefoniczne
1 x TV/SAT/Radio
oraz usługi przychodzące

FM

Wszystkie opisane poniżej przewody muszą spełniać
minimalne wymagania z tabeli. Dopuszcza się
stosowanie przewodów o lepszych parametrach.
SAT

TV

SAT2

FM

SAT

TV

SAT

TV

SAT2

FM

SAT2

FM

TYPY PRZEWODÓW
Skrętka (standard TIA/EIA568A/B).

5 x zespolony przewód składający się
z 5 izolowanych przewodów RG59.

RG59 z wypełnieniem
piankowym (izolator piankowy)
- przewody z izolatoem
powietrznym są dopuszczalne
ale nie spełniają wymogów
dostawców CATV.

Przewód telekomunikacyjny dostarczony
przez operatora, jednakże skrętka Cat5e
również jest wystarczająca.

SAT

SAT2

TV

SAT

TV

FM

SAT2

FM

SAT

SAT2

TV

SAT

TV

10
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FM

SAT2

FM

Należy zwrócić szczególną uwagę na wyprowadzenie na
zewnątrz przewodów do anten satelitarnych i dachowych,
aby możliwe było zainstalowanie anten w taki sposób, by
były zwrócone we właściwą stronę.

TV / FM / SAT (RG59)

Telefon (skrętka)

SAT (RG59)

Dane (skrętka)

SAT

TV

SAT2

FM

B
e
ąc DA
dz lub
o
ch M
W t, F
Sa
,
TV

Okablowanie Klasy 1 może zostać zakończone
jednym, podwójnym gniazdem łączącym moduły
TV, Sat, FM, Telefonu i danych. Przy każdym
gnieździe powinno zostać zlokalizowane zasilanie.

Wszystkie przewody z
pomieszczeń powinny
zostać doprowadzone
indywidualnie do rozdzielnicy
niskoprądowej (RN).
Usługi przychodzące powinny
zostać sprowadzone (z dachu,
z ulicy) również do RN.

a
izj a
lew low
e
T ab
k

Upewnij się, że odpowiednie
zasilanie jest dostępne
dla urządzeń w RN oraz wyjść
do zdalnych pomieszczeń.

ia
on we
lef smo
e
at a
ąc op
dz erok
o
ch sz
W cze
i łą

OPIS

PRZEWÓD

POŁĄCZENIE (A do B)

TV / SAT / RADIO

2 X WF100 PRZEWÓD KONCENTRYCZNY

TV / SAT / GNIAZDO RADIO

RN

1 X SKRĘTKA CAT5E

GNIAZDO DANYCH

RN

TELEFON

1 X SKRĘTKA CAT5E

GNIAZDO TELEFON

RN

TV CYFROWA I RADIO

1 X RG59

ANTENA RADIOWO-TELEWIZYJNA

RN

TELEWIZJA KABLOWA

1 X RG6 LUB PRZEWÓD OPERATORA TYPU SIAMESE

USŁUGA PRZYCHODZĄCA

RN

4 X RG 59

ANTENA SATELITARNA

RN

1 X SKRĘTKA LUB PRZEWÓD OPERATORA

SKRZYNKA DYSTRYBUCYJNA

RN

USŁUGI
SIEĆ KOMPUTEROWA
WEWNĘTRZNE

USŁUGI
PRZYCHODZĄCE TELEWIZJA SATELITARNA
TELEFON I INTERNET

© 2015 CEDIA
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07 SYSTEM KLASY 2

USŁUGI KLASY 2
Klasa 2 wprowadza, w odniesieniu do Klasy 1
dodatkową usługę w zakresie stref audio w systemie
multi-room.

Taki sposób okablowania umożliwia:
(a) sterowanie ze zdalnej
klawiatury w pomieszczeniu
1 x skrętka
x 16/4
przewód centralnego
i zasilanie głośników 1ze
wzmacniacza
głośnikowy
(b) wykorzystanie sterowania z czujnikiem
podczerwieni i zasilanie głośników ze wzmacniacza
centralnego
2
RAV
(c) wykorzystanie głośników
aktywnych z 1sygnałem
RN skrętką.
prowadzonym
głośniki

Klasa 1

(TV, SAT, Radio, Data,
Telefon, Internet)

+

odpowiednim zapasem przez punkt sterowania na
ścianie (typowa puszka podtynkowa na wysokości
włącznika światła), następnie do pierwszego głośnika
oraz dalej (po wykonaniu pętli) do drugiego głośnika.
Jest to zasada obowiązująca w standardzie CEA/
CEDIA 2030-A.

Multi-room audio

OPIS
Okablowanie tak jak w przypadku Klasy 1 oraz:

* Okablowanie odległego punktu AV – zestaw dwóch
skrętek oraz dwóch przewodów sterowanie
koncentrycznych
poprowadzonych z punktu AV do punktu RN. W tej
lokalizacji także powinno być wykonane okablowanie
Klasy 1.
Okablowanie do RAV

Dodatkowy przewód głośnikowy 4-żyłowy i skrętka
dla systemu multiroom.
Każdy przewód głośnikowy oraz skrętka Cat5e
są prowadzone razem i stanowią okablowanie
„strefy audio”. Trasa przewodowa rozpoczyna się
w punkcie zwanym punkt AV, który zlokalizowany
jest przy punkcie RN.
Do miejsca, gdzie zostało ułożone okablowanie
Klasy 1 należy doprowadzić dodatkowy zestaw
przewodów, aby zapewnić możliwość podłączenia
dodatkowych źródeł sygnału audio i video do
systemu multi-room.

1

2
głośniki

sterowanie

Każda ze stref audio powinna być okablowana w taki
sposób,aby prowadzoneOkablowanie
razem przewody;
4-żyłowy
do RAV
głośnikowy i skrętka sterująca,
przechodziły
z
2 x skrętka
2 x przewody RG59

RAV

© 2015 CEDIA

RN
Lokalizacja
punktu AV
2 x skrętka
2 x przewody RG59
Patch panels

Telephones

Assign a room number for each connected room in the home.
Terminate each CAT5e to the rear of the corresponding patch terminal

Phone Host

Telephones

EXAMPLE: JILLS ROOM = ROOM 6

TV 6

Patch connections as required

1 x Grey CAT5e

1 x White WM100

SAT

Telephone

BT 6

SAT 2

BT 5

BT 1

BT 2

BT 3

BT 4

BT 5

BT 6

MAIN BT

EXT 1

EXT 2

EXT 3

EXT 4

BT

1 x Black WM100

TV 6

TV

BT 6

Phone Host

Main

ext 1

ext 2

ext 3

ext 4

DATA

1 x Red CAT5e

RADIO

Data 6

8 7 6 3 8 7 6 3

Audio

Phone Host

Audio

SPEAKER A

1 x Green CAT5e

21

22

5 4 1 2 5 4 1 2

Audio 6

Please consult the Builders Bible or contact us for support:
0870 850 1337
help@digitalplumbers .com

AUDIO 1 AUDIO 2 AUDIO 3 AUDIO 4

AUDIO 5 AUDIO 6

Main Audio

EXT 5

EXT 6

EXT 7

EXT 8

PHONE 1 PHONERoom
2 PHONE
3 PHONE 4
Name

Main Living Space =

Connected Room 1 =

Data

Future Telephone Use

Data

Connected Room 2 =

Connected Room 3 =

Connected Room 4 =

Connected Room 5 =

DATA1 DATA 2 DATA 3 DATA 4

DATA 5 DATA 6

MAIN DATA

Connected
Room26 DATA
=
DATA1 DATA
3 DATA 4
Notes:

PHONE 5 PHONE
6 PHONE
7 PHONE 8
Room
Numbers

MAIN
Room 1
Room 2
Room 3
Room 4
Room 5

Room7 6 DATA 8
DATA 5 DATA 6 DATA

Okablowanie Klasy 1

SAT

TV

SAT2

FM

Skrętka w standardzie EIA/TIA568A/B oraz 4-żyłowy miedziany
przewód głośnikowy o średnicy
żyły 16AWG. Zastosowanie
przewodów zespolonych
umożliwia zminimalizowanie
liczby wykonywanych tras
przewodowych.
SAT

RN

12

RAV

OKABLOWANIE AUDIO

1 x skrętka
1 x 16/4 przewód
głośnikowy

RAV

2 x skrętka
2 x przewody RG59

TV

SAT2

FM

Lokalizacje głośników sufitowych powinny
zostać skoordynowane z projektami innych
branż, aby umożliwić bezkolizyjną instalację.
Należy unikać umieszczania głośników obok
legarów, belek oraz rur.

Minimum 200mm
średnicy, oraz 100mm
głębokości jest
wymagane dla instalacji
głośników sufitowych

1.5m zapasu przewodu powinno
zostać przy każdej wstępnej
lokalizacji głośnika lub 15cm w
puszkach podtynkowych (jeśli znane
są lokalizacje). Wszystkie lokalizacje
powinny zostać zapisane w projekcie.

2 x RG59
Klasa 1
okablowania

2 x skrętka

TV

1 x skrętka + 1 x 4 przewód głośnikowy
prowadzony via punkt sterowania
głośników. Opisane rozwiązanie to
strefa audio. Przewody z osobnymi
rdzeniami w jednej izolacji pomogą
zminimalizować ilość tras kablowych.

FM

Dodatkowe okablowanie (2 x skrętka + 2 x
RG59) jest wymagane do rozdzielnicy RAV.
Okablowanie Klasy 1 (2 x skrętka + 2 x RG59)
również powinno być tutaj dostępne.

OPIS

PRZEWÓD

POŁĄCZENIE (A do B)

STREFA
AUDIO

2 X LOKALIZACJE
GOŚNIKÓW
1 X PUNKT KONTROLNY

1 X SKRĘTKA CAT5E
1 X 4-ŻYŁOWY
GŁOŚNIK

GŁOŚNIKI
PRZEZ PKT.
STEROWANIA

RAV

ZDALNY
PUNKT AV

DODATKOWE
OKABLOWANIE
DLA ŻRÓDEŁ DZWIĘKU

2 X SKRĘTKA CAT5E
2 X RG59 +
OKABLOWANIE

ODLEGŁY
PUNKT AV

RAV

© 2015 CEDIA
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08 INSTALACJA

CO TERAZ?
Jeśli jesteś inwestorem, deweloperem
lub instalatorem, powinieneś wykonać
następujące kroki:
1 - Zdecyduj którą klasę okablowania
wybierasz: Klasę 1 czy Klasę 2.
2 - Oznacz na rzucie mieszkania/domu
gdzie chcesz mieć dostarczone usługi,
w których pomieszczeniach i w jakiej
lokalizacji. W tabeli poniżej wpisz
nazwy pomieszczeń, w których dane
usługi występują. Oznacz, w którym
miejscu znajduje się punkt RN oraz
rozdzielnica i punkty AV (jeśli znajdują
się one w pomieszczeniu innym niż
rozdzielnica RN).
3 - Rozpocznij instalację przewodów,
puszek, gniazd oraz urządzeń dla
punktów RN i AV.
4 - Sprawdź ciągłość i drożność
przewodów oraz oznacz i zapisz
(dokumentacja zdjęciowa) miejsca, w
których pozostawiono zapasy dla
głośników.

KLASA 1
Nazwa
Pomieszczenia

Sat, TV Internet Telefon

Klasa 2

Głośnik

???

5 - Zakończ instalację gniazd oraz
urządzeń w punktach RN i AV.
6 - Wykonaj dokumentację
powykonawczą, czyli nanieś na
rysunki bieżące lokalizacje wraz z
wymiarami od ścian i sufitów do
wypustów przewodowych i zapasów
dla głośników.
7 - Dokonaj weryfikacji okablowania
przez CEDIA.
8 - Zrobione!

RN zlokalizowany w:
AV zlokalizowany w:
(Zaznacz które usługi są
w danym pomieszczeniu)

14
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09 WERYFIKACJA PRZEZ CEDIA

JAK TO SIĘ ODBYWA?
CERTIFICATE NUMBER

Wykwalifikowany Asesor
Okablowania Strukturalnego
CEDIA (AOS) weryfikuje
i certyfikuje okablowanie w
momencie jego wykonania.
Ten typ i rodzaj dodatkowego
okablowania strukturalnego i
niskoprądowego nie jest zawarty
w normach budowlanych PN oraz
ISO i tym samym nie wymaga
zatwierdzenia przez inspektora
robót elektrycznych oraz nie
podlega rozporządzeniu o
instalacjach wykonywanych w
budownictwie jednorodzinnym**.

SMART HOME
CABLING CERTIFICATE
Address:

This certificate validates that on the day of issue the
property described above meets CEDIA’s required
standard for smart wiring technology and that:1) The cabling, which has been tested as continuous, is functional and safe to use

Asesor wykona testy całego
okablowania, sprawdzi czy
dokumentacja jest wykonana
prawidłowo oraz wypełni
stosowny certyfikat zgodności
CEDIA dla domu. Certyfikat
będzie gwarancją poprawności
okablowania, gotowości
do jego użytkowania i
bezpieczeństwa usług w
momencie wprowadzenia się
do nowego lokum. Wszystko co
teraz należy wykonać to zacząć
podłączać urządzenia.

2) The installation has been carried out using components which are suitable & compatible with
Extra Low Voltage wiring technology
3) There is a design, or appropriate documentation, showing the layout and routing of the wiring
and other components used in the installation
4) The minimum number of cables, outlets and functional terminals are installed to warrant our
certificate
5) The system is either Grade 1 or Grade 2 in terms of design and installation complexity
It does not offer:
1) Any guarantee that the system and installation will remain compatible with, or suitable for, any
particular type of technology
2) Capability for alteration, addition or variation
3) Compliance with any future standard or requirements
4) Any warranty by CEDIA as to performance or adaptability

Assessor Name

Company Name

Grade

Date of Assessment

Wszyscy asesorzy posiadają
certyfikat CEDIA EST2, są
weryfikowani pod kątem
niekaralności, a także są
zobowiązani legitymować się
specjalnym identyfikatorem ze
zdjęciem.
Aby spełnić wymagania Klasy
1 okablowania CEDIA, musi być
zapewniona minimalna ilość
okablowania w danej lokalizacji /
mieszkaniu jak poniżej:

info@cedia.co.uk

www.ce d i a .o rg

Aby spełnić wymagania Klasy
2 okablowania CEDIA musi być
zapewniona minimalna ilość
okablowania w danej
lokalizacji / mieszkaniu jak poniżej:
Okablowanie Klasy 1 (jak powyżej)

1 x Dane
1 x Telefon
1 x TV/SAT/Radio
oraz usługi przychodzące

+44 (0)1480 213744

4 x 4-żyłowy przewód głośnikowy
+ skrętka co najmniej Cat5e (aby
zapewnić 4 strefy audio)

* Asesorzy CSCA będą
okresowo zobowiązani do
uczestnictwa w kursach
aktualizacji kompetencji, aby
zapewnić najwyższą jakość
reprezentowanych usług
certyfikacyjnych
** Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki
i ich usytuowanie

© 2015 CEDIA
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10 UKŁADANIE KABLI

WYMOGI ELEKTRYCZNE
Okablowanie niskoprądowe oraz
dodatkowe okablowanie związane
z usługami Klasy 1 i Klasy 2 wymaga
zastosowania zasad umożliwiających
prawidłowe jego poprowadzenie
w obszarze danego budynku bądź
mieszkania. Ze względu na rodzaj
sygnałów jaki przenoszą, są one niezwykle
czułe na wszelkiego rodzaju zakłócenia
pochodzące od sieci elektrycznej.
Wykwalifikowany elektryk powinien sobie
doskonale poradzić z przeprowadzeniem
tras przewodowych we właściwy sposób.
Należy jednak pamiętać o kilku ważnych
zasadach:

CO ROBIĆ, A CZEGO UNIKAĆ

Nie należy zaginać i łamać
przewodów. Jeśli przewody muszą
być zagięte to należy zachować
promień wynikający z reguły puszki
Coca-Coli (łuk zagięcia równy łukowi
średnicy puszki napoju).

Używaj opasek zaciskowych na duże
wiązki przewodów, ale tak aby nie
zaciskać ich zbyt mocno powodując
tym samym deformację wiązki
przewodowej.

Nie należy nadmiernie ciągnąć,
napinać przewodu oraz dopuścić
do nadmiernego jego skręcenia,
deformacji lub zapętlenia, gdyż
spowoduje to obniżenie parametrów
przesyłowych przewodu.

Nie używaj nadmiernej siły do
rozwijania rolek przewodów.
Maksymalna siła ciągu to 11,3kg.

• Upewnij się, że wszystkie wystające
przewody są właściwie zabezpieczone
i zaizolowane.
• Jeśli przewody nie są zakończone w
gniazdach należy pozostawić stosowny
zapas przewodów wychodzących z
puszek – 3m dla miejsc gdzie
podłączone będą urządzenia, 30cm
dla zakończenia gniazdami.
• Należy oznaczyć przewody
jednoznacznie i opisać trwale z obu
stron oraz przytwierdzić w trwały sposób.
• Korzystaj z puszek o głębokości
minimum 47mm.

• Dla przewodów biegnących równolegle
do linii i przewodów zasilających 		
230V, na odcinku dłuższym niż 2m,
zachowaj dystans pomiędzy trasami
przewodów minimum 45cm. Trasy
nisko i wysokoprądowe mogą przecinać
się tylko pod kątem 90 stopni.

ZASILANIE I WYSOKIE NAPIĘCIE

450mm
MINIMUM

OKABLOWANIE NISKOPR.

16
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3

• Zadbaj o to, aby przewody wchodziły
do puszki z góry lub od spodu.

0.5 1

1

0.5

Wymiary w m

Dla ciężkich wiązek przewodów
należy stosować odpowiednie
uchwyty lub mocowania. Nie należy
dopuszczać do formowania się
ciężkich wiązek uginających się pod
własnym ciężarem.

Zapewnij odpowiedni zapas
1,5m w postaci pętli, zwoju w
lokalizacji głośnika oraz zrejestruj w
dokumentacji lokalizację, gdzie została
ona pozostawiona.

11 PROJEKTOWANIE RN I RAV

ROZDZIELNICA NISKOPRĄDOWA (RN)

ROZDZIELNICA AUDIO VIDEO (RAV)

RN to punkt, gdzie zbiegają się wszystkie usługi
teletechniczne oraz dodatkowe okablowanie z
pomieszczeń. Lokalizacja tego punktu powinna być
zdefiniowana na możliwie najwcześniejszym etapie
projektowania instalacji elektrycznej. RN może
być zlokalizowana poza zasięgiem wzroku – pod
schodami, w piwnicy, w garderobie lub podobnych
pomieszczeniach. Jednocześnie musi to być miejsce
łatwo dostępne oraz umieszczone na odpowiedniej
wysokości, aby instalator mógł bezpiecznie i
wygodnie pracować.

Rozdzielnica AV jest zlokalizowana w bezpośrednim
sąsiedztwie RN. Specjalny panel lub półki mogą być
zastosowane celem wygodnego i bezpiecznego
montażu urządzeń (wtedy przewody są zakończone
w gniazdach bezpośrednio za półkami). Należy
zapewnić odpowiednie źródło zasilania 230V dla
każdego urządzenia. Należy także zadbać o właściwą
wentylację dla urządzeń.

Panel RN powinien posiadać zasilanie w
postaci umieszczonych obok, w bezpośrednim
sąsiedztwie, dwóch gniazd 230V (jednofazowych)
zabezpieczonych bezpiecznikiem 13A. Zalecane
jest stosowanie drabinek i koryt na przewody,
pozwalających odpowiednio i estetycznie wprowadzić
przewody do skrzynki RN. Wykonawca instalacji
kablowych i elektrycznych postępując zgodnie z
przepisami wybierze najodpowiedniejszą metodę
wprowadzenia przewodów.

ODLEGŁY PUNKT AV
Punkt AV powinien być zlokalizowany w
bezpośrednim sąsiedztwie okablowania Klasy 1, np.
w salonie albo w głównym pomieszczeniu w domu
lub mieszkaniu. Należy przewidzieć takie miejsce,
aby właściwie umieścić urządzenia audio i video dla
tej lokalizacji, tak aby miały odpowiednią wentylację,
ale jednocześnie umożliwiały odpowiednie ich
podłączenie.
Okablowanie
Klasy 1

Dodatkowy odległy
punkt AV

Usługi przychodzące:
telewizja kablowa,
satelitarna, radio

*

Koryto instalacyjne

RN
Skrzynka podłączeniowa
dla przewodów. Zawiera
najczęściej wzmacniacz
antenowy.
Linia telefoniczna przychodząca
zakończona w typowym
gnieździe telefonicznym.

* Należy pamiętać o tym, że dla każdego rodzaju urządzeń należy
przewidzieć gniazda zasilające 230V

Gniazda zasilające
2 x 230V 13A

© 2015 CEDIA
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12 ZARABIANIE KOŃCÓWEK

ZARABIANIE KOŃCÓWEK WTYKI

Okablowanie wykorzystuje standard zarabiania końcówek
wtyków oraz gniazd EIA/TIA-568B

T568B COLOUR

1

PIN

Wtyki składają się z dwóch części:
tulejki oraz złączki. Wymagają
zazwyczaj więcej pracy, ale
zapewniają pewniejsze i trwalsze
połączenia kiedy są wykonane
prawidłowo.

T568B COLOUR

5
biało pomarańczowy

biało niebieski

2

6
pomarańczowy

zielony

3

6.5mm 6.5mm

7
biało zielony

biało brązowy

4

8

8
niebieski

SAT2

brązowy

7

6

5

4 2
3 1

Using an IDC Punchdown Tool t
coloured cores of the Cat5e cab

SA
T1

PIN

SAT2

the MediaFlex need to be termi
IDC Terminals on the rear of th
The Data Outlet is terminated t
568B Wiring Scheme.

DIO

RA
SA
T1

SAT2

SA
T1

TV

DIO

RA

DIO

TV

RA

TV

• Utnij przewód.

ZARABIANIE KOŃCÓWEK - GNIAZDA

• Odizoluj zewnętrzną część izolacji
na odcinku 12mm.
• Zrób to tak, aby nie uszkodzić
oplotu aluminiowego lub folii.

6.5mm 6.5mm

• Odwiń oplot na zewnętrzną
izolację i upewnij się, że żaden
z drucików oplotu nie dotyka
miedzianego rdzenia.
SA
T1

SAT2

SA
T1

568B

4 1

2
O

DI

RA

TV

SAT2

5

TV

3

DIO

7 6

RA

8
O

TV

SA
T1

SAT2

DI

RA

SA
T1

TV

4 Niebieski

8 Brązowy

• Utnij wewnętrzną izolację
miedzianego rdzenia.
SAT2

7 Biało/Brązowy

DIO

5 Biało/Niebieski
6 Zielony

3 Biało/Zielony

RA

1 Biało/Pomarańczowy
2 Pomarańczowy

• Upewnij się, że wewnętrzny
rdzeń miedziany jest niepodrapany
i nieuszkodzony, gdyż to może
wpłynąć na jakość sygnału.

Upewnij się, że rdzenie przewodów są do końca dociśnięte
w zacisku, aby uzyskać stabilny sygnał.

• Nasuń złączkę na przewód tak,
aby rdzeń miedziany nieco wystawał.
• Upewnij się, że folia jest ucięta tak,
aby nie wchodziła do środka złącza.

6.5mm 6.5mm

• Pewnie zaciśnij lub zakręć złącze
na przewodzie.
Używaj złączki typu F „beczka” do
połączenia dwóch przewodów
koncentrycznych ze sobą.
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ZARABIANIE KOŃCÓWEK - ZŁĄCZA PRZEWODOW
Złącza przewodów (z ang. patchbays) przychodzą w różnych rozmiarach i zazwyczaj są częścią patchpaneli.
Renomowane produkty posiadają kod kolorystyczny.
50mm

•
•
•
•
•
•

Używaj narzędzia IDC
Używaj standardu TIA/EIA-568A/B
Rozszyj przewody z jednej strony i ustaw je między zaciskami
Ustaw je parami według kodu kolorystycznego
Unikaj rozkręcania par tak bardzo jak to tylko możliwe
Pewnie wciskaj przewody w złącza, aby uzyskać trwałe połączenie - upewnij
się, że przewód został dobrze dociśnięty
• Nie rozkręcaj par na odcinku większym niż 12mm i nie odizolowuj zewnętrznej
izolacji na odcinku dłuższym niż 15mm

PRZYKŁAD OBUDOWY RN

8 7 6 3 8 7 6 3
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5 4 1 2 5 4 1 2
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5 4 1 2 5 4 1 2

PRZEWODY KONCENTRYCZNE STANDARDY
Powinny być stosowane przewody o oznaczeniach
RG59, TRISET113, TRI-SHIELD 113, RG6U, CB100F.
Maksymalna długość trasy przewodowej to 50m.

OKABLOWANIE CAT5E - STANDARDY
Okablowanie tego typu jest dostarczane przez bardzo
wielu producentów. Należy używać zawsze dobrej
jakości przewodu ze sprawdzonego i renomowanego
źródła (producenta).

Rekomenduje się stosowanie standardu EIA/TIA568A/B zarówno w przypadku gniazd jak i wtyków
RJ45. Maksymalna długość trasy przewodowej to 90m.
© 2015 CEDIA
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13 DOKUMENTACJA

DOKUMENTACJA, TESTY
I CERTYFIKACJA
Niezwykle ważne jest, aby wszystkie
przewody zostały przetestowane, sprawdzone i
udokumentowane a cały proces był wykonany przez
certyfikowanego specjalistę CEDIA z odpowiednimi
urządzeniami do wykonania testów. To pozwoli
inwestorowi, właścicielowi lub deweloperowi być
pewnym, że zastosowana infrastruktura przewodowa
zapewniać będzie wszystkie parametry, których
oczekuje użytkownik. W dzisiejszym cyfrowym
świecie, tego typu okablowanie znacznie podniesie
wartość domu czy mieszkania oraz uczyni go
bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych nabywców.
System powinien być udokumentowany w poniższy
sposób:
• Lokalizacje i rodzaje gniazd powinny być czytelnie
naniesione na rzut architektoniczny budynku.
• Do rysunku dołączona powinna być lista
przewodów zawierająca oznaczenie typu
przewodu, punktów jego doprowadzenia, oznaczeń
przewodu zgodnych z tymi jakie zastosowano na
budowie. Taką listę przewodów należy uzupełnić
o pola, w których zostanie wpisany wynik testu i
pomiaru.
• Rekomenduje się także opracowanie schematu
okablowania, który pokazuje topologię połączeń.
Przygotowanie tych dokumentów może być
powierzone architektowi, projektantowi instalacji
elektrycznej, wykonawcy instalacji, bądź najlepiej
certyfikowanemu instalatorowi CEDIA z
odpowiednimi uprawnieniami.
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14 TESTY

ZNACZENIE TESTÓW
“Naprawa błędu na etapie montażu i podłączania urządzeń do instalacji jest dziesięć razy tańsza niż naprawa
tego samego błędu na etapie uruchomienia”.
Nie zostawiaj testowania na sam koniec – przeprowadzaj odpowiednie testy na każdym etapie instalacji. Gdy
każda skrętka zostanie zakończona gniazdem lub końcówką, musi zostać przeprowadzony test ciągłości oraz
mapa połączeń.
Istnieją trzy kategorie testów: weryfikacja, kwalifikacja oraz certyfikacja.

WERYFIKACJA

KWALIFIKACJA

CERTYFIKACJA

Test weryfikacji odpowiada
na następujące pytanie:
“Czy mam pełną ciągłość (od
końca do końca) i odpowiedni
schemat połączeń drutów
w przewodzie?”

Test kwalifikacji odpowiada na
następujące pytanie:
“Czy to łącze sieci przewodowej
spełnia wymagania dotyczące
szerokości pasma sieci i
aplikacji?”

Narzędzia weryfikacyjne
zapewniają:
• Podstawową mapę ciągłości
połączeń.
• Identyfikację zwarć i przerw w
przewodzie.
• Badanie długości
i śledzenie sygnału

Narzędzia kwalifikacyjne
zapewniają:
• Identyfikację łącz, które nie
obsługują części prędkości
i technologii.
• zbadanie wpływu
odległości na
błędy przesyłu,
takie jak
przesłuch.
• Upewnienie się,
że istniejące
okablowanie
będzie wspierać
nowe technologie
takie jak: GBE
i VoIP, zanim
zajdzie potrzeba
aktualizacji.

Test certyfikacji odpowiada na
następujące pytania:
“Czy ten przewód jest
zgodny z międzynarodowymi
wymogami TIA lub ISO, jeśli
chodzi o wymagania dotyczące
funkcjonalności?”

Prawidłowe
Prawidłowe okablowanie
okablowanie

MAPA POŁĄCZEŃ

1
2
3
4
5
6
7
8

Mapa połączeń pokazuje niektóre typowe przykłady
niewłaściwych zakończeń, które mogą ujawnić się w
testach. Te używane są do testów, aby upewnić się, że
bolec 1 na tablicy połączeń idzie do bolca 1 na wyjściu itd.
Dodatkowe możliwe2 testy: badanie ciągłości, zwarć
3
elektrycznych, par skrosowanych,
par odwróconych.
4
5
Pary dzielone nie zostaną
wykryte w prostym teście
6
sieci połączeń. Aby 7wykryć pary dzielone należy
8
przeprowadzić bardziej zaawansowane testy.

Pary "skrosowane
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Pary
“skrosowane”
Pary
"skrosowane"

Prawidłowe okablowanie
1

Definicja funkcjonalności i
poziomu wykonania („Kategoria
lub Klasa”) jest określona przez
normy przemysłowe TIA/EIA568B definiujące skrętki Cat5e,
Cat6a, ISO/IEC 11801 i 61935
definiujące Klasy C,D,E i F. Normy
przemysłowe określają poziom
wydajności na podstawie analizy
przepustowości pasma, które jest
niezależne od konkretnej
technologii.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
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15 SŁOWNICZEK

4-ŻYŁOWY PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY
Wysokoprądowy, 4-rdzeniowy przewód do kolumn
głośnikowych, zaprojektowany, aby przenosić
„wysokiej jakości dźwięk” audio z wyjść wzmacniacza
do kolumn.
Każdy rdzeń ma średnicę 16 AWG.

AUTOMATYKA DOMOWA
Sterowanie urządzeniami domowymi poprzez jeden
zunifikowany i zintegrowany, nadrzędny system
sterowania, celem integracji oraz zarządzania
ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, roletami,
audio-video oraz internetem.

CAT5E

FM (FREQUENCY MODULATION)
Polega na zmodulowaniu wysokiej częstotliwości
zwanej nośną poprzez sygnał elektryczny zmienny.
Po zdemodulowaniu w tunerze radiowym otrzymujemy
pożądany sygnał. Najczęsciej odnosi się to do
częstotliwości sygnału radiowego.

GBE (GIGA BIT ETHERNET)
Obecnie dostępna w warunkach domowych transmisja
danych szerokopasmowego internetu z maksymalną
prędkością 1GB/s.

IDC (Z ANG. INSULATION
DISPLACEMENT CONNECTOR)

„Kategoria 5 rozszerzona” – przewód do transmisji
danych składający się z 4 par skręconych przewodów
stosowanych w sieciach domowych, które mogą być
także zastosowane w telefonach i innych przewodach
komunikacyjnych o niskim napięciu.

Metoda połączenia przewodu szerokiej
przepustowości takiego jak skrętka Cat5e.
Wykorzystywana w sieciach komputerowych lub
telefonicznych.

CAT6

Dostęp do internetu bez wykorzystywania połączeń
przewodowych lub innych urządzeń w wewnętrznej
sieci domowej z wykorzystaniem transmisji radiowej
krótkiego zasięgu.

„Kategoria 6” – tak jak Cat5e ale z dodatkowym
wewnętrznym fizycznym odstępem i grubszymi
rdzeniami, umożliwiający szybsze przesyłanie danych
i/lub możliwość użycia dłuższych przewodów.

CAT6A

INTERNET BEZPRZEWODOWY

KORYTA KABLOWE

„Kategoria 6 rozszerzona” – przewód podobny do
Cat6, ale z dodatkowym wewnętrznym fizycznym
odstępem i grubszymi rdzeniami, umożliwiający
szybsze przesyłanie danych.

Układanie okablowania w korytach używane jest
najczęściej do uporządkowania tras przewodowych
oraz zabezpieczenia ich przed warunkami
pogodowymi (w przypadku koryt zewnętrznych).
Koryta zazwyczaj wykonane są z plastiku lub metalu.

CCTV

MULTI-ROOM AUDIO

„Telewizja w zamkniętym obwodzie” – kamery
bezpieczeństwa, podłączone monitory i rejestratory
typowo stosowane dla celów bezpieczeństwa.

Scentralizowany system audio umożliwiający
niezależną dystrybucję sygnału audio do wielu
pomieszczeń. Każde z nich ma niezależny dostęp
do źródeł i funkcji sterowania dźwiękiem.

DAB (Z ANG. DIGITAL AUDIO
BROADCASTING)

NAPIĘCIE BEZPIECZNE

Radio cyfrowe, współczesny nowoczesny zamiennik
dla radia FM, używający technologii cyfrowej.
Popularny w Wielkiej Brytanii i w części Europy,
nieobecny w Polsce.

Bezpieczne napięcie, które przy długotrwałym
działaniu nie powoduje zagrożenia dla życia
lub zdrowia człowieka. Przy napięciu przemiennym
(50V), przy napięciu stałym (120V).

ETHERNET

NISKIE NAPIĘCIE

Sieć transmisji danych działająca za pośrednictwem
połączeń przewodowych lub bezprzewodowych.
Wdrażona wg normy IEEE802. Umożliwia dostęp
do internetu, mediów i innych połączeń lokalnych.
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Termin określający instalacje niskoprądowe
o napięciu bezpiecznym, czyli poniżej 230V.

PRZESŁUCH

ŚWIATŁOWÓD

Natężenie sygnału w jednym przewodzie lub
obwodzie, które jest w sposób niezamierzony
indukowane na sąsiedni przewód lub obwód
przenoszący inny sygnał.

Przewód wykorzystujący światło do transmisji danych
z jednego końca na drugi. Wykorzystuje najczęściej
szklany elastyczny rdzeń w otulinie z dielektryka
(izolacji). Tańsze wersje korzystają z polerowanego
plastiku. Używany do transmisji danych z dużą
prędkością i przepustowością.

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY
Przewód dwużyłowy zawierający centralny przewód
owinięty izolatorem i „opleciony” warkoczem, który
działa zarówno jako ekran i obwód powrotny, a także
jako całościowa zewnętrzna powłoka izolacyjna.
Używany dla sygnałów o częstotliwości radiowej
takich jak telewizja, radio, telewizja satelitarna
i CCTV lub analogowe audio i wideo. W zależności
od przeznaczenia dostępne są przewody o różnych
parametrach.

PRZEWÓD SIAMESE (TZW. SHOTGUN)
Przewód o zespolonej konstrukcji gdzie dwa
niezależne przewody są zespolone razem izolacjami i
biegną obok siebie. Pomimo odrębnych elektrycznie
sygnałów pozwalają na wykonanie jednej trasy
przewodowej, co oszczędza czas i nakład pracy.

RG59, TRISET113, TRI-SHIELD 113, RG6U

SZEROKOPASMOWOŚĆ
Szybka transmisja danych (zazwyczaj jest to
połączenie internetowe) do domu, poprzez telefon
stacjonarny, telewizję kablową, sieć telefonii
komórkowej lub kombinację połączenia przez
telefon stacjonarny i antenę satelitarną.

TELEWIZJA KABLOWA (CATV)
Usługi telewizyjne, telefoniczne i transmisji
danych wspólnie dostarczane do domu poprzez
wykorzystanie podziemnego kabla, rzadziej poprzez
antenę lub talerz satelitarny, oddzielone od zwykłej
linii telefonicznej. Zazwyczaj wykorzystuje przewód
koncentryczny lub światłowód.

TELEWIZJA SATELITARNA (SAT)

Typowy przewód koncentryczny „antenowy”
wykorzystywany w instalacjach domowych.

System odbioru telewizji nadawanej z okołoziemskich
satelitów, a odbieranej za pomocą anteny talerzowej
umieszczonej na dachu lub elewacji domu.

ROUTER

TPSA - TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Urządzenie najczęściej dostarczane przez dostawcę
usług internetowych. Pozwala ono na konfigurację
sieci domowej, zarządzanie siecią internetową
wewnątrz sieci domowej, przekazywanie danych
pomiędzy urządzeniami w sieci wewnętrznej
oraz na zewnątrz.

ROZDZIELNICA AUDIOWIZUALNA (RAV)
Centralka, w której umieszczony jest sprzęt AV wraz
z punktami zakończeń przewodów z odległych
pomieszczeń.

Dostawca usług telefonicznych do domu. Właściwym
dostawcą usług dostarczanych za pośrednictwem linii
telefonicznej mogą być osoby trzecie.

VOIP (VOICE OVER INTERNET
PROTOCOL)
Usługi telefoniczne wykorzystujące sieć internetową
do transmisji dźwięku i obrazu.Wykorzystywane
np. do Skype i Apple Facetime.

ROZDZIELNICA NISKOPRĄDOWA (RN)
Centralna szafa w obrębie domu, gdzie znajduje się
sieć, dane i inny sprzęt komunikacyjny wraz
z punktami zakończeń przewodów z odległych pokoi.

SKRĘTKA
Rodzaj przewodu sygnałowego służącego do
przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej
lub więcej par skręconych ze sobą żył w celu eliminacji
wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz
zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami.
© 2015 CEDIA
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REFERENCJE

ORGANIZACJE

Lista referencji, które zostały użyte jako normatywne
podczas opracowywania niniejszych wytycznych:

BSIA (British Security Industry Association) Brytyjska Organizacja Branży Zabezpieczeń własności
prywatnej.
www.bsia.co.uk

ANSI/TIA 570-B – Standard domowej infrastruktury
telekomunikacyjnej (2004).
British Standard BS 7671 - Standard używany w
Wielkiej Brytani w zakresie instalacji niskoprądowych.
CAI - Kod dobrych praktyk, zasady bezpieczeństwa
elektrycznego dla systemu odbioru sygnałów (za
wyjątkiem anten zbiorczych AZART).
CAI - Kod dobrych praktyk dla instalacji antenowej
przeznaczonej dla budynków jednorodzinnych.
CAI - Kod dobrych praktyk dla instalacji sieci telewizji
kablowej i satelitarnej.
CEA/CEDIA 2030-A - Norma okablowania instalacji
nagłośnieniowej Multi–Room (2010).
CEDIA - Electronic Systems Technical Reference
Manual, druga edycja (2012).
CENELEC EN 50173 - Europejski standard
okablowania (wersja brytyjska BS EN 50173).
IEC 61935 - Procedury pomiarowe dla parametrów
okablowania i dokładności urządzeń pomiarowych
stosowanych przy pomiarach i instalacji oraz
testowaniu parametrów podanych w ISO/IEC 11801.
ISO/IEC 11801 - Międzynarodowy standard
specyfikacji i parametrów okablowania
telekomunikacyjnego ogólnego przeznaczenia
i do szerokich zastosowań. Obejmuje zarówno
okablowanie miedziane jak i światłowodowe.
TIA/EIA-568A - Amerykański standard
zakończenia przewodu we wtyku Rj45 w sieciach
telekomunikacyjnych (opublikowany w 1991).
TIA/EIA-568B - Amerykański standard
zakończenia przewodu we wtyku Rj45 w sieciach
telekomunikacyjnych (opublikowany w 2001).
Alternatywny dla 568A.

ECA (Electrical Contractors’ Association) Organizacja zrzeszająca wykonawców instalacji
elektrycznych kórzy projektują, wykonują, instalują i
wdrażają oraz testują i świadczą usługi serwisowe dla
instalacji i urządzeń elektrycznych w Wielkiej Brytanii.
www.eca.co.uk
CAI (Confederation of Aerial Industries) Konferederacja branży transmisji napowietrznej w
Wielkiej Brytanii zajmująca się regulowaniem rynku
przekazu i doboru radiowej i telewizyjnej transmisji
satelitarnej i naziemnej cyfrowej oraz analogowej.
www.cai.org.uk
CEDIA (Custom Electronic Design and Installation
Association) - Światowa organizacja na rynku
instalacji rezydencjalnych. www.cedia.org
HBF (Home Builders Federation) - Federacja
zrzeszająca budowniczych domów w Anglii i Walii.
Zrzesza 80% firm z branży. www.hbf.co.uk
NHBC (National House-Building Council) - Rada
budowlana ustalająca standardy i gwarancje dla firm
i wykonawców działających na rynku budowlanym w
Wielkiej Brytanii. Organizacja non-profit reinwestująca
cały dochód w misję podwyższania standardów pracy.
www.nhbc.co.uk
NICEIC - Niezależna organizacja na bazie wolontariatu
oferująca usługi certyfikacyjne, opracowania
standardów i regulacji budynkowych, produkty i
wsparcie dla wykonawców instalacji elektrycznych.
www.niceic.com
NSI (The National Security Inspectorate) - Narodowy
Inspektorat Zabezpieczeń działający w Wielkiej
Brytanii i ustalający standardy i zasady obowiązujące
w systemach zabezpieczeń domowych, komercyjnych
oraz bezpieczeństwa pożarowego.
www.nsi.org.uk
RDI (Registered Digital Institute) - organizacja
zajmująca się rynkiem instalacji cyfrowych.
www.rdi-online.co.uk
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17 CEDIA.ORG

ABY ZNALEŹĆ NAJBLIŻSZEGO INSTALATORA CEDIA ODWIEDŹ WWW.CEDIA.ORG

KLAUZULA
Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zawierają jedynie ogólne wytyczne. CEDIA nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za straty lub zniszczenia spowodowane implementacją i wdrożeniem okablowania i
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz niskoprądowej w domu, budynku, czy mieszkaniu. CEDIA zaleca aby
każda instalacja była zaprojektowana, wykonana i uruchomiona przez wykwalifikowanego i uprawnionego
do tego specjalistę, instalatora, posiadającego uprawnienia rynku lokalnego oraz kwalifikacje CEDIA, a także
została certyfikowana według regulacji i norm organizacji CEDIA.
© 2015 CEDIA
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