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Normy w sieciach 

 

1. Normy związane z projektowaniem sieci komputerowych 

Normy związane z budową sieci komputerowych dotyczą samego okablowania strukturalnego,  

ale również jego testowania, kanałów telekomunikacyjnych czy administracji infrastrukturą 

telekomunikacyjną w biurowcach.  

Pierwsza norma — EIA/TIA 568A — Standardy okablowania strukturalnego budynków  

(ang. Building Telecommunications Wiring Standards) — została wydana w 1995 roku w Stanach 

Zjednoczonych. Na jej podstawie powstało wiele norm towarzyszących: 

 EIA/TIA 569 Commercial Building Telecommunications for Pathways and Spaces (kanały 

telekomunikacyjne w biurowcach);  

 EIA/TIA 570 Residential Telecommunications Cabling Standard (kanały telekomunikacyjne 

w budynkach mieszkalnych);  

 EIA/TIA 606 The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Building (administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w biurowcach);  

 EIA/TIA 607 Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications (uziemienia w budynkach biurowych);   

 TSB 67 Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted-

Pair Cabling Systems (pomiary systemów okablowania strukturalnego);  

 TSB 72 Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines (scentralizowane okablowanie 

światłowodowe);  

 TSB 75 Horizontal Cabling for Open Office (okablowanie poziome dla biur o zmiennej 

aranżacji wnętrz);  

 TSB 95 Additional Transmission Performance Guidelines for 4 -Pair 100 W Category 5 

Cabling (dodatkowa wydajność w transmisji dla okablowania typu skrętka 5. kategorii).  

 

Normy amerykańskie były podstawą utworzenia norm międzynarodowych zatwierdzonych  

przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. International Organization  

for Standardization — ISO) — ISO/IEC 11801 — oraz norm europejskich określonych w dokumencie 

EN 50173.  
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Normy obowiązujące w Polsce są implementacją norm europejskich i są zapisane w dokumentacji  

PN-EN 50173 (Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego), która składa się  

z następujących części: 

1. Wymagania ogólne.  

2. Pomieszczenia biurowe.  

3. Zabudowania przemysłowe.  

4. Zabudowania mieszkalne.  

5. Centra danych.  

W dokumentacji PN-EN 50174 (Technika informatyczna. Instalacja okablowania) całość 

podzielono na następujące części: 

1. Specyfikacja i zapewnienie jakości.  

2. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.  

3. Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.  

4. Badanie zainstalowanego okablowania.  

oraz w dokumentacji PN-EN 50310 (Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających  

w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym).  

Oprócz norm związanych z techniką informatyczną wskazana jest znajomość norm PN-IEC 60364 

(Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych) i PN-HD 60364 (Instalacje elektryczne niskiego 

napięcia), gdzie najważniejszymi z tych norm częściami są:  

 PN-IEC 60364-4-442 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed 

przepięciami.  

 PN-IEC 60364-7-707 — Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — 

Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.  

 PN-HD 60364-4-41 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym.  

 PN-HD 60364-4-444 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed 

zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.  

 PN-HD 60364-5-551 — Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Inne wyposażenie — 

Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.  

Normy określające parametry okablowania strukturalnego przypisują mu odpowiednie kategorie 

(norma amerykańska) lub klasy (norma międzynarodowa i europejska). Różnica pomiędzy nimi polega  

na tym, że kategoria dotyczy jedynie okablowania, a klasa określa wymagania, jakie musi spełniać 

kompleksowe łącze transmisyjne złożone z okablowania, osprzętu transmisyjnego, gniazdek itp.  
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Zestaw klas okablowania strukturalnego przedstawia się następująco:  

 Klasa A — pozwala na realizację usług telefonicznych z pasmem częstotliwości do 100 kHz.   

 Klasa B — pozwala na realizację usług telefonicznych oraz usług terminalowych z pasmem 

częstotliwości do 1 MHz.  

 Klasa C (kategoria 3) — podstawowe usługi sieci lokalnych wykorzystujące pasmo 

częstotliwości do 16 MHz.   

 Klasa D (kategoria 5) — dla szybkich sieci lokalnych wykorzystujących pasmo częstotliwości 

do 100 MHz i prędkość do 100 Mb/s. W roku 1998 powstało rozszerzenie klasy D  

(zwane też kategorią 5e) definiujące bardziej restrykcyjne wymagania i podnoszące standard 

prędkości do 1000 Mb/s.  

 Klasa E (kategoria 6) — realizacja usług w paśmie częstotliwości do 250 MHz (dla aplikacji 

wymagających pasma 200 MHz). Okablowanie kategorii 6. jest wykorzystywane w sieci  

Gigabit Ethernet (do 10 Gb/s) — wymaga stosowania zmodyfikowanych złączy RJ -45.  

 Klasa F (kategoria 7) — do realizacji usług w paśmie częstotliwości do 600 MHz.  

Wymaga stosowania okablowania podwójnie ekranowanego S -STP (każda para otoczona jest 

ekranem, dodatkowo występuje ekran obejmujący cztery pary). Dla tej klasy okablowania 

będzie możliwa realizacja transmisji z szybkością przekraczającą 1 Gb/s. 

Okablowanie strukturalne projektowanej sieci będzie opierało się na klasie E (kat. 6), dzięki którym 

będzie możliwa realizacja transmisji Ethernet z szybkością przekraczającą 1 Gb/s. 

 

2.  Elementy okablowania strukturalnego 

Normy projektowanej sieci dotyczą jednego budynku zawierającego dwie kondygnacje. W związku 

z tym elementy okablowania strukturalnego będą zawierały:  

 Budynkowy punkt dystrybucyjny (ang. building distributor) — punkt, w którym  

są zakończone budynkowe kable szkieletowe. Jest on również określany jako MDF  

(ang. Main Distribution Facility — główny punkt dystrybucyjny).  

 Budynkowy kabel szkieletowy (ang. building backbone cable) — kabel łączący budynkowy 

punkt dystrybucyjny z piętrowym punktem dystrybucyjnym lub łączący ze sobą piętrowe punkty 

dystrybucyjne.   

 Piętrowy punkt dystrybucyjny (ang. floor distributor) — jest centralnym punktem sieci  

na piętrze, od którego jest rozprowadzane okablowanie poziome. Jest on również określany jako 

IDF (ang. Intermediate Distribution Facility — pośredni punkt dystrybucyjny).  
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 Kabel poziomy — łączy punkt piętrowy dystrybucyjny z gniazdem telekomunikacyjnym lub 

punktem pośrednim, o ile taki występuje. Może być kablem miedzianym lub światłowodowym.   

 Punkt pośredni (ang. consolidation point) — opcjonalny punkt połączenia w okablowaniu 

poziomym tworzony pomiędzy piętrowym punktem dystrybucji a gniazdem 

telekomunikacyjnym.  

 Kable punktu pośredniego (ang. consolidation point cable) — kabel łączący punkt pośredni  

z gniazdem telekomunikacyjnym.   

 Gniazdo telekomunikacyjne (ang. telecommunications outlet) — gniazdo sieci komputerowej 

będące zakończeniem okablowania poziomego. Pozwala na podłączenie urządzeń poprzez kabel 

połączeniowy (ang. work area cord). Gniazda telekomunikacyjne montuje się w obszarach 

roboczych (ang. work area) — miejscach, w których pracują użytkownicy sieci.  

 Zespół gniazd telekomunikacyjnych przeznaczony dla wielu użytkowników (ang. Multi-user 

Telecommunication Outlet) — zgrupowane gniazdo telekomunikacyjne, często stosowane  

w otwartych obszarach roboczych, takich jak sale konferencyjne czy otwarte przestrzenie 

biurowe. 

 

Rozmieszczenie elementów okablowania strukturalnego zostało przedstawione na rysunku  

13. i 14. w rozdziale 21. 

Jak wynika z wyżej przedstawionej terminologii, normy mówią o budowie sieci komputerowej  

w topologii rozszerzonej gwiazdy, która będzie tworzyć szkielet projektowanej sieci. Dodatkowo normy 

dopuszczają zastosowanie połączeń redundantnych (zapasowych), które zmieniają czystą strukturę gwiazdy, 

nie mniej jednak pozwalają zapewnić większą wydajność, mniejszą awaryjność oraz bezpieczeństwo  

na najwyższym poziomie. 

 

3.  Zalecenia dotyczące projektowanej sieci 

Normy dotyczące projektowanej sieci określają szereg czynników, które mają wpływ na jakość 

transmisji oraz na jej skalowalność. Zalecenia dotyczące projektowanej sieci zostały przedstawione poniżej: 

 Na każde 1000 m2 powierzchni biurowej powinien przypadać jeden piętrowy punkt 

rozdzielczy.  

 Na każdym piętrze powinien zostać zaprojektowany co najmniej jeden punkt rozdzielczy — 

jeżeli na danym piętrze jest przewidywane małe nasycenie punktami abonenckimi, obszary 

robocze mogą być obsłużone z innego piętrowego punktu rozdzielczego.  
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 Na każde 10 m
2
 powierzchni biurowej powinno przypadać jedno gniazdo telekomunikacyjne 

(punkt abonencki) wyposażone w 2 gniazda RJ-45 i gniazdo sieci elektrycznej  

(najlepiej dedykowanej jedynie dla urządzeń komputerowych, co pozwoli zapewnić 

odpowiednią jakość dostarczanego prądu).  

 Przewody zasilające i teleinformatyczne muszą przecinać się pod kątem 90°.  

 Promień zgięcia kabla światłowodowego w zależności od jego rodzaju wynosi zazwyczaj  

30, 15 i 7,5 mm.  

 Kable teleinformatyczne muszą przebiegać minimum 1 m od silników i sprzętu przemysłowego 

oraz minimum 30 cm od opraw świetlówkowych (mogą one zaburzać transmisję danych 

poprzez wytwarzane pole elektromagnetyczne).  

 Kable teleinformatyczne muszą przebiegać 0,9 m od przewodów elektrycznych do 5 kVA. 

 Jeżeli kable zasilające i teleinformatyczne są prowadzone w rurkach lub korytkach 

(podtynkowo lub natynkowo - korytka o szerokości 10 cm), muszą to być oddzielne rurki. 

 Sieci zasilające i komputerowe mogą być prowadzone w jednym kanale kablowym - w takim 

przypadku kable teleinformatyczne powinny być oddzielone przegrodą i znajdować się poniżej 

kabli zasilających.  

 Jeśli sieci są prowadzone w podniesionej podłodze lub podwieszanym suficie, kanały kablowe 

powinny być montowane z zachowaniem minimum 5 cm dystansu. 

 W obrębie całej sieci powinna być wprowadzona jednolita numeracja elementów sieci według 

wzoru x/y/z, gdzie x to numer szafy IDF, y to numer panelu crossowego (ang. Patchpanel lub 

krosownica) oraz z – numer gniazda w punkcie abonenckim. Należy wykonać dokumentację 

sporządzonej numeracji, która powinna być przechowywana i aktualizowana przez 

administratora sieci. 

 Należy stosować nadmiar kabla w szafie IDF (zalecane 10 % z całkowitej długości). 

 Należy przestrzegać maksymalnej siły naciągu kabla podanej przez producenta. 

 Nie umieszczamy kabli luzem na suficie podwieszanym. 

 Na kablu nie powinny powstawać silne skręcenia lub węzły. 

 Rozplot kabla UTP nie może być większy niż 13 mm. 

 Okablowanie poziome powinno tworzyć nieprzerwane połączenie od punktu dystrybucyjnego 

do punktu abonenckiego. 

 Wszystkie kable muszą być zakończone w gniazdach abonenckich i szafach dystrybucyjnych. 

 Całkowita długość kabla UTP lub STP nie może przekroczyć 100 m (w okablowaniu 

poziomym maksymalna długość kabla pomiędzy punktem abonenckim a panelem crossowym 

nie może przekroczyć 90 m; maksymalna długość kabli krosowych pomiędzy krosownicą  
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a switchem wynosi 6 m; maksymalna długość kabla połączeniowego [stacyjnego] i krosowego 

może mieć maksymalnie 10 m). 

 Kable biegnące ponad sufitem podwieszanym nie powinny być mocowane do konstrukcji 

sufitu. 

 Promień zgięcia kabla dla skrętki UTP wynosi 4 średnice kabla, dla skrętki STP z ekranem  

6 średnic kabla, natomiast okablowanie światłowodowe od 10 do 20 średnic kabla. 

 Kable na całej długości, od gniazda abonenckiego do punktu dystrybucyjnego, powinny być 

wolne od "sztukowań", zagnieceń, nacięć lub złamań; nie wolno owijać kabli dookoła rur, 

kolumn itp. 

 Do budowy przebiegów pionowych zalecane jest używanie kabli światłowodowych. 

 

 

4.  Zalecenia dotyczące okablowania 

Aby zapewnić łatwe zarządzanie elementami okablowania strukturalnego wszelkie kable,  

które stanowią stałą część infrastruktury (nie są podłączone do urządzeń końcowych) zakończone są  

na punktach abonenckich (gniazda). Punkty abonenckie połączone są bezpośrednio z panelami krosowymi  

(ang. Patch panel), które umieszczone są w szafach dystrybucyjnych (ang. RACK). Panele krosowe „spięte” 

są z przełącznikami zarządzanymi (ang. Switch Layer 3). Kable sieciowe służące do podłączenia stacji 

roboczych do gniazd nazywane są kablami połączeniowymi (ang. Patchcord), kable łączące panel krosowy  

z przełącznikiem – kablami krosowymi (ang. Crossover).  

Tabela 6. przedstawia całkowite dopuszczalne długości okablowania (włącznie z kablami 

połączeniowymi oraz krosowymi) oraz zalecany rodzaj kabla dla poszczególnych podsystemów 

okablowania strukturalnego projektowanej sieci. 

 

Tabela 1 Zalecenia dotyczące okablowania 

Podsystem Zalecany rodzaj okablowania Dopuszczalna długość 

Okablowanie pionowe Światłowód wielodomowy 2000 metrów 

Okablowanie poziome Skrętka UTP/STP kat. 6 100 metrów 

 

 


