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Telekomunikacyjna 
REWOLUCJ@ w budynkach 

wielorodzinnych 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 
warsztaty szkoleniowe dla deweloperów, 

projektantów i instalatorów. 



Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa            

i Gospodarki Morskiej                 
z dnia 6 listopada 2012r. 

Dziennik Ustaw z dnia 22.11.2012r. 
Poz. 1289 

Obowiązuje od 23.02.2013r. 



Żeby oglądać telewizję, dobrze 
jest mieć balkon od południa… 



Balkon od strony wschodniej – 
też może być… 



Balkon od strony zachodniej??? 
 
 

tylko dla desperatów!!! 



Ale kto kupi mieszkanie z 
balkonem od północy? 

Może ta część społeczeństwa, 
która teraz nie płaci 
abonamentu RTV??? 



Potrzebny telefon i internet? 
 
 

Witamy w sieci… 



Nadszedł czas na zmiany w 
budownictwie wielorodzinnym 

Nowelizacja Rozporządzenia w 
sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie               

to szansa na nowoczesną 
telekomunikację. 



Elementy składowe 
budynkowej instalacji 

teletechnicznej 
  Przyłącze telekomunikacyjne 

  Okablowanie światłowodowe 

  Okablowanie UTP kat. 5 

  Okablowanie współosiowe 

  Instalacja multiswitchowa TV-SAT 



Nowy budynek wielorodzinny –
już z instalacją światłowodową 



Szafka teletechniczna w lokalu 
mieszkalnym – „na miarę” 



2 włókna optyczne w każdym 
lokalu mieszkalnym, 

zakończone złączami SC/APC 



2 kable UTP kat. 5 w każdym 
lokalu mieszkalnym, 

zakończone złączami RJ 45 



2 kable współosiowe w 
każdym lokalu mieszkalnym, 

zakończone złączami F 



Wszystkie światłowody 
zakończone na przełącznicy 



Równe warunki dostępu           
dla wszystkich operatorów 



Wszystkie kable UTP kat. 5 
zakończone na przełącznicy 



Możliwości okablowania 
teletechnicznego 

  Swobodny wybór dostawcy usług  

 telekomunikacyjnych (telefon,  
 internet, telewizja…) po włóknach 
 światłowodowych 

  Technologie IP po kablu UTP kat. 5 

  Domofon po kablu UTP kat. 5 

 



Wszystkie lokale mieszkalne 
podłączone do multiswitchy 



Wysuwana i otwierana szuflada 
19” 2HU z multiswitchami 

  Łatwy montaż 

  Wygodna 
 obsługa 
 serwisowa  

  Oszczędność 
 miejsca 
  



Drugi kabel współosiowy 
zakończony na przełącznicy F 



Możliwości okablowania 
współosiowego 

  Podłączenie sygnału od operatora   

 TV kablowej (telewizja, internet, 
 telefon…)  

  Naziemna TV cyfrowa DVB-T 

  Telewizja satelitarna z dwóch 
 pozycji satelitarnych 

 



Instalacja teletechniczna w 
lokalu mieszkalnym 

  Ruraż i puszki na gniazda teletechniczne 

  Okablowanie wewnątrz lokalu – 
 indywidualne ustalenia pomiędzy 
 mieszkańcem i operatorem 

  Konfiguracja urządzeń w skrzynce  
 teletechnicznej zgodnie z potrzebami  

  Podłączenie urządzeń  
 telekomunikacyjnych do kabli  
 abonenckich 



Przykładowa instalacja rurażu 
w lokalu mieszkalnym 



Przykładowe skrzynki w 
lokalach mieszkalnych 



Przykładowe wyposażenie 
światłowodowe w budynku 



Przykładowy zestaw skrzynek 
operatorskich w budynku 



Bezpłatna oferta programowa 

  Multipleksy naziemnej telewizji 
 cyfrowej DVB-T  

  Telewizja satelitarna z satelity Hot Bird 

  Telewizja satelitarna z satelity Astra – 
 dużo programów HDTV, programy 
 sportowe i wiele innych 



Płatna oferta programowa 

  Platforma NC+ utworzona    
 z połączenia Canal+ i N 

  Platforma Cyfrowy Polsat 

  Inne platformy płatne, dla 
 obcokrajowców szczególnie ważne są 
 platformy na satelicie Astra 19,2E 



Podstawowe zasady wykonania 
zbiorowej instalacji TV-SAT 

Instalacja TV-SAT powinna zapewniać 
prawidłowy, niezawodny i bezpieczny 
odbiór sygnałów DVB-T i satelitarnych 
we wszystkich lokalach mieszkalnych   

przez wiele lat eksploatacji.  



Antena do odbioru naziemnej 
telewizji cyfrowej DVB-T 



Anteny satelitarne 1,2m – 
montaż do ściany / komina 



Anteny satelitarne 1,2m – 
montaż do dachu 



Anteny satelitarne 1,2m – 
stojaki niepenetrujące 



Anteny satelitarne 1,2m – 
stabilność termiczna lustra 



Anteny satelitarne 1,2m – 
odladzanie lustra (ogrzewanie) 



Anteny satelitarne 1,2m – 
konwertery typu Quattro 



Anteny satelitarne 1,2m – 
konwertery światłowodowe 



Instalacja antenowa –      
ryzyko uderzenia pioruna 



Instalacja antenowa –    
ochrona odgromowa 



Kompleksowa ochrona 
odgromowa budynku 



Ochrona przed przepięciami – 
właściwy zestaw ochronników 



System multiswitchowy –
ekranowanie EMC w Klasie A  



Klasa A - norma EN 50083:2 



Norma EN 50083:2 



Węzeł multiswitchowy 
przygotowany do montażu 



Gdy liczy się niezawodność… 
duży system multiswitchowy 



Dystrybucja sygnałów TV-SAT 
w technice światłowodowej 



Instalacje światłowodowe 

Jakie czynniki determinują wybór rodzaju okablowania? 

- wymagania lokalnych operatorów 
 
- ilość i rozmieszczenie lokali 
 
- odległości między instalacją 
antenową, stacją czołową i lokalami 
 
- czynniki marketingowe 
 
- rachunek ekonomiczny –  
oszczędność do 30% wykonania sieci 
w jednej technologii 



Instalacje światłowodowe 

Czynniki decydujące o instalacji światłowodowej 

- technologia dostarczenia usług od lokalnego ISP 
 
- duże odległości pow. 70-100m między najbardziej odległymi            
punktami sieci 
 
- duża odległość między instalacją antenową oraz stacją rozdzielczą, 
 
- duża oszczędność na ilości okablowania oraz stabilności sygnału 
 
- nowoczesność rozwiązania jako podniesienie walorów lokali 
 
- rachunek ekonomiczny – oszczędność do 30% wykonania sieci w 
jednej technologii, sprzęt to zwiększenie kosztów wykonania lokalu do 
1% 



Co zyskują mieszkańcy 

  Możliwość swobodnego wyboru 
 operatora telekomunikacyjnego  
 Dostęp do nowoczesnej 
 telekomunikacji szerokopasmowej 
  Odbiór sygnałów TV i SAT  
 bez instalacji własnych anten 
  Estetyczny wygląd budynku 

 



Co zyskuje deweloper? 

  Możliwość wprowadzenia 
 dodatkowych  zachęt przy sprzedaży 
 mieszkań – np. internet w czynszu 

  Szybką sprzedaż mieszkań 

  Zadowolenie nabywców 

  Dobrą renomę na rynku 

 


