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I. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Załącznik nr 1 - Rozmieszczenie kamer monitoringu na terenie zewnętrznym Wspólnoty. 

Załącznik nr 2 – Rozmieszczenie kamer monitoringu na klatce nr 18. 

Załącznik nr 3 – Rozmieszczenie kamer monitoringu na klatce nr 16. 

Załącznik nr 4 – Rozmieszczenie kamer monitoringu na klatce nr 12 

Załącznik nr 5 i 6 – Schemat kreskowy rozmieszczenia kamer monitoringu na wszystkich 

klatkach. 

 

 

 

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt montażu instalacji systemu monitoringu dla budynku 

Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Sosnowcu przy ul. Grottgera 8-20. 

 

 

III. PROJEKT INSTALACJI MONITORINGU 

 

Instalacja monitoringu będzie obejmować teren zewnętrzny wokół budynków oraz obszar 

wewnętrzny w budynkach tj. wejścia do klatek schodowych i do wind. 

Do wykonania instalacji zostaną użyte kamery wewnętrzne kopułkowe i zewnętrzne kamery 

tubowe o danych technicznych: elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw min. 2,8mm, 

zasilanie DC12V, obudowa kopułkowa/tubowa IP66 metalowa. Przewód przeprowadzony do 

sygnału i zasilania kamer będzie z serii UTP (do instalacji sieciowych) zakończony 

transformatorkami. 

 

Instalacja monitoringu składać się będzie z 3 zestawów. 

Pierwszy zestaw będzie obejmował budynek nr 8, 10, 12.  

Drugi zestaw będzie obejmował budynek nr 14, 16. 

Trzeci zestaw będzie obejmował budynek nr 18,20. 

 

Opis 1 zestawu i umiejscowienia kamer: 

 

Rejestrator cyfrowy (16 wejść video) z dyskiem min. 2TB , do którego zostaną doprowadzone 

wszystkie sygnały wideo z kamer, będzie zabudowany w zamkniętej metalowej skrzynce z 

zamkiem na parterze klatki schodowej. Rejestrator będzie obsługiwał rozdzielczość FullHD.  

Do realizacji monitoringu użyte zostaną 5 kamer zewnętrznych i 6 kamer wewnętrznych min. 

2Mpx FullHD, które będą zasilane za pomocą 4 zasilaczy o mocy 4A/12V. 

 

W każdym budynku na każdej klatce schodowej zostaną zabudowane po 2 kamery, które będą 

obejmować: 1 kamera - wejście do klatki schodowej, 2 – kamera - wejście do windy. 

 

Na elewacji budynku nr 8 zostaną zamontowane 2 kamery zewnętrzne : jedna kamera będzie 

obejmować obszar tyłu budynku, a druga kamera będzie obejmować wejście do budynku, oraz 

pozostały obszar. 

 

Na elewacji budynku nr 10 zostaną zamontowane 2 kamery zewnętrzne: jedna kamera będzie 

obejmować wejście do budynku, a druga kamera - obszar ściany bocznej budynku. 
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Na elewacji budynku nr 12 zostanie zamontowana 1 kamera zewnętrzna, która będzie 

obejmować obszar w kierunku budynku nr 18. 

 

 

Opis 2 zestawu i umiejscowienia kamer: 

 

Rejestrator cyfrowy (8 wejść video) z dyskiem min. 2TB , do którego zostaną doprowadzone 

wszystkie sygnały wideo z kamer, będzie zabudowany w zamkniętej metalowej skrzynce z 

zamkiem na parterze klatki schodowej. Rejestrator będzie obsługiwał rozdzielczość FullHD.  

Do realizacji monitoringu użyte zostaną 2 kamery zewnętrznych i 4 kamer wewnętrznych min. 

2Mpx FullHD, które będą zasilane za pomocą 4 zasilaczy o mocy 4A/12V. 

 

W każdym budynku na każdej klatce schodowej zostaną zabudowane po 2 kamery, które będą 

obejmować: 1 kamera - wejście do klatki schodowej, 2 – kamera - wejście do windy. 

 

Na rogu budynku nr 14 zostanie zamontowana zewnętrzna kamera, która będzie skierowana na 

budynek nr 8 i resztę obszaru. 

 

Na elewacji budynku nr 16 zostanie zamontowana 1 kamera zewnętrzna, która będzie 

obejmować obszar w kierunku budynku nr 12. 

 

 

Opis 3 zestawu i umiejscowienia kamer: 

 

Rejestrator cyfrowy (8 wejść video) z dyskiem min. 2TB , do którego zostaną doprowadzone 

wszystkie sygnały wideo z kamer, będzie zabudowany w zamkniętej metalowej skrzynce z 

zamkiem na parterze klatki schodowej. Rejestrator będzie obsługiwał rozdzielczość FullHD.  

Do realizacji monitoringu użyte zostaną 4 kamery zewnętrznych i 4 kamer wewnętrznych min. 

2Mpx FullHD, które będą zasilane za pomocą 4 zasilaczy o mocy 4A/12V. 

 

W każdym budynku na każdej klatce schodowej zostaną zabudowane po 2 kamery, które będą 

obejmować: 1 kamera - wejście do klatki schodowej, 2 – kamera - wejście do windy. 

 

Na rogu budynku nr 18 zostaną zamontowane 2 kamery, z których jedna będzie obejmować 

obszar w kierunku budynku nr 16, a druga będzie obejmować obszar tylnej ściany bocznej 

budynku nr 20. 

 

Po elewacji budynku zostanie przeprowadzony przewód w rurce po wewnętrznej stronie wnęki 

okiennej okna na 1 piętrze budynku. Następnie przewód zostanie przeprowadzony w poziomie 

po elewacji budynku na jego róg i zostaną podłączone 2 kamery. Jedna kamera będzie 

obejmować widok na zagrodę śmietnikową  usytuowaną obok parkingu samochodowego, a 

druga kamera będzie obejmować widok na wejście do budynku nr 20 i pozostały obszar. 

 

Do każdego zestawu monitoringu zostanie podłączony router, który pozwoli na bezprzewodowy 

podgląd kamer (tylko w zasięgu routera).  

Istnieje możliwość rozbudowy podglądu monitoringu poprzez podłączenie sieci internetowej 

mobilnej lub stałej do każdego z routera, która umożliwia podgląd kamer poprzez aplikację z 

każdego miejsca, w którym osoba mająca dostęp do monitoringu przebywa. 


