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Wie¿owiec INTRACO w Warszawie

OPIS SYSTEMU OKABLOWANIA
Instalacja okablowania strukturalnego Molex Premise Networks obejmuje swym zasiêgiem
38 piêter budynku PHZ INTRACO w Warszawie, ul. Stawki 2. Na poszczególnych kondygnacjach
rozprowadzono 144 linie abonenckie nieekranowane Kat.5, skoncentrowane w piêtrowych
punktach dystrybucyjnych. Przyjêto za³o¿enie, ¿e na ka¿dym piêtrze budynku mo¿e siê mieœciæ
kilka niezale¿nych firm. W zwi¹zku z tym mo¿liwe jest, w ramach jednej szafy zorganizowanie
dowolnej liczby pól krosowych (krosownica, urz¹dzenia aktywne, kable krosuj¹ce), nale¿¹cych do
jednego u¿ytkownika sieci. Pozwala to na pe³n¹ autonomicznoœæ instalacji sieciowych u¿ytkowanych
przez firmy na poszczególnych kondygnacjach. Projektantem i wykonawc¹ sieci jest certyfikowany
Instalator Molex Premise Networks - firma Pacom z Warszawy

PUNKTY DYSTRYBUCYJNE
Na ka¿dym piêtrze zlokalizowany jest punkt dystrybucyjny - zamykana szafa stoj¹ca 24U.
W szafie zamontowano 6 paneli 24xRJ45 Kat.5 do zakoñczenia kabli UTP i 4 panele 24xRJ45
Kat.3 do zakoñczenia kabli telefonicznych wieloparowych. Szafa wyposa¿ona jest równie¿
w 4 panele porz¹dkuj¹ce oraz listwê zasilaj¹c¹ 4x220V. Szafa jest uziemiona. Dostêp do
punktów dystrybucyjnych jest œciœle dozorowany poprzez system alarmowy ka¿dej szafy
sprzê¿ony z systemem ochrony budynku.

OKABLOWANIE PIONOWE
Okablowanie pionowe telefoniczne zrealizowane jest poprzez u³o¿enie dwóch kabli stacyjnych
YTKSY 53x0.5 pomiêdzy punktem rozdzielczym i szybem teletechnicznym. Kable u³o¿ono
w korycie metalowym. Od strony punktu dystrybucyjnego kable wieloparowe zosta³y rozszyte na panelach UTP 48xRJ45 Kat.3 a od strony szybu na ³¹czówkach
telefonicznych. Okablowanie pionowe komputerowe jest realizowane za pomoc¹ wi¹zki kabli Kat.5 ³¹cz¹cych odpowiednie szafy, tworz¹c w ten sposób jedn¹
sieæ. Ze wzglêdu na komercyjne przeznaczenie budynku, okablowanie pionowe komputerowe jest instalowane ka¿dorazowo indywidualnie w zale¿noœci od
potrzeb firm wynajmuj¹cych powierzchniê biurow¹ w budynku.

OKABLOWANIE POZIOME
Trasy przebiegów kana³ów poziomych biegn¹ wzd³u¿ korytarzy w korytach metalowych nad sufitem podwieszanym. Nastêpnie korytem PVC kable prowadzone
s¹ do przestrzeni podparapetowej, gdzie zostaj¹ zaterminowane w gniazdach abonenckich. Na ka¿dym piêtrze znajduje siê 24 modu³y powierzchni do
wynajêcia po ok. 15 m kw. ka¿dy. W ka¿dym z tych modu³ów zainstalowano 3 gniazda 2xRJ45 do sieci LAN i 1 gniazdo 2xRJ45 do telefonów. Do opisania
gniazd u¿yto kodu 5-cyfrowego, w którym dwie pierwsze cyfry oznaczaj¹ numer punktu rozdzielczego (zgodny z numerem piêtra), nastêpne trzy cyfry to
numer kolejny portu tablicy rozdzielczej.

POMIARY I CERTYFIKACJA SIECI
Pomiary ka¿dej linii transmisyjnej wykonano analizatorem Wire Scope 155 w zakresie czêstotliwoœci do 100 MHz. Wykonawca opracowa³ i przekaza³
u¿ytkownikowi obszern¹ dokumentacjê powykonawcz¹ zawieraj¹c¹ schematy tras kablowych i lokalizacjê gniazd abonenckich wraz z ich numeracj¹, schematy
punktów dystrybucyjnych i kompletne raporty pomiarowe ca³ej sieci. Molex Premise Networks po przeprowadzeniu procesu certyfikacji potwierdzi³ wysok¹
jakoœæ wykonania instalacji przyznaniem certyfikatu gwarancyjnego na 15 lat.
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