
Okablowanie domu pod Smart Dom w naszym przypadku FIBARO 

Często popełniamy szkolne błędy przy rozplanowaniu a następnie okablowaniu domu pod nowe 

technologie. Mowa tu o całej infrastrukturze niskoprądowej. Mamy tu na myśli alarm, telewizję 

przemysłową, sieć WAN/LAN, telewizję naziemną, satelitarną, domofon, wideo domofon, kontrolę 

wejścia, nasze bramy, rolety, markizy no i automatykę smart domu. Możemy tu dalej mówić o całym 

ogrodzie basenach, fontannach, zraszaczach, pompach itp. My jednak skupimy się na samym domu 

bo jak tytuł zakłada FIBARO pomoże nam radiem przesłać na ogród nasze pomysły nawet w 

przyszłości.  

Wszyscy to wiemy ,że ogród może być urządzany wiele lat. Jest też naszą wizytówką, która w piękny 

sposób może być oświetlona i tu radio jest bez konkurencji. Wstawiamy moduły iQ gdzie tylko 

chcemy. 

Napięcie 230V możemy w prostszy sposób rozprowadzić po ogrodzie niż sieć okablowania UTP i  

specjalizowany kabel magistralowy.  

Dedykujemy ten opis dla osób jeszcze nie wiedzących jak to zrobić, bojących się nowej infrastruktury.  

Z naszej strony chcemy pomóc aby nie popełniać błędów, które mogą być złym i nie odwracalnym  

następstwem dla kolejnych wykonawców.  

Zaczynamy : 

1. Alarm 

Okablowanie to kabel YTDY w wersji 6x0,5 . Są opcje z większą ilością kabli 8x, 10x, 12x też mogą być. 

Dlaczego ten ? Bo tak nakazuje producent alarmu. Pisze o tym jak byk w instrukcjach. Dla zgłębienia 

wiedzy to kabel równoległy nie skręcany a w nim podróżują nie tylko prądy +/- ale i rezystancje, które 

musimy mieć odpowiednie.  

Widzimy często, że do alarmu rozkładana jest skrętka UTP – błąd !!! 

Miejsce zamontowania mózgu centrali powinno być ukryte, ogólnie nie dostępne. Musimy tylko 

pamiętać ,że w środku jest akumulator, którego przynajmniej raz na 4 lata wymieniamy.  

Błędem jest instalowanie centrali w garażu przy wejściu w ten sposób by można było ją szybko 

dezaktywować. A przecież nie o to nam chodzi. Dla łatwości prowadzenia i oszczędności kabla ten 

element drastycznie się powtarza.  

Centralę musimy zasilić prądem zmiennym 230V. Od tego miejsca prowadzimy przewody YTDY do 

wszystkich czujników, nadajników , odbiorników , klawiatur , czytników, syren. Przy bardziej 

rozbudowanych pomysłach jeszcze do bram garażowych, wjazdowych itp. 

Doprowadzamy też kabel UTP do Internetu. 

Instalacja w tzw. gwiazdę 

 

 



2. Telewizja przemysłowa 

Okablowanie to kabel UTP w wersji 5,6. Instalacja w tzw. gwiazdę 

Miejsce zamontowania mózgu czyli rejestratora powinno być ukryte, ogólnie nie dostępne.  

To też jest nasze zabezpieczenie nasze dowody zapisane na dysku twardym. 

Jeśli złodziej ukradnie nam Rejestrator zabiera nam dowód. 

Ten element też poszedł na łatwiznę w instalacjach. Najłatwiej garaż w nim szafka RACK lub zwykła 

szafka kuchenna i tyle.  

Proszę pamiętać, że złodzieje o tym wiedzą !!! 

Rejestrator musimy zasilić prądem zmiennym 230V. Od tego miejsca prowadzimy przewody UTP do 

wszystkich kamer oraz dodatkowy kabel do Internetu i HDMI do telewizora, monitora. 

Przy obecnej technologii nie wolno nam łączyć kamer na zasadzie jeden kabel 2 lub więcej kamery. 

Ma być jeden kabel jedna kamera. W technologii IP możemy rozproszyć naszą instalację na zasadzie 

switch-y PoE. Czyli, Od rejestratora puszczamy jeden kabel UTP do gniazda switch i stamtąd lecimy do 

kamer. Wrócimy do kabla HDMI. Niestety zalecamy nie przekraczać 15mb. I to jeszcze zależy czy nasz 

kabel będzie dobrej jakości. My mamy lepszą opcję. Do miejsca telewizora, monitora od rejestratora 

prowadzimy kabel UTP. Z pomocą idzie nam extender HDMI aktywny dzięki niemu mamy obraz w 

odpowiedniej rozdzielczości oraz sterowanie myszką.  

Zapewni nam to oglądanie kamer na wielkim ekranie z możliwością sterowania myszką.  

3. Sieć internetowa WAN/LAN 

Okablowanie to kabel UTP w wersji 5,6 oraz nowocześniej dodatkowo kabel światłowodowy.  

Musimy tu przygotować gniazdo dla naszej sieci. Dobre wykonane to szafka RACK a ta umieszczona 

może być w garażu na poddaszu lub w wygodnym dla nas miejscu.  

Instalacja naszej sieci LAN w tzw. gwiazdę. 

Nie zapomnijmy przygotować wcześnie wejścia do budynku. Na dole i / lub na górze. 

Tu warto przygotować się do odpowiedniego usługodawcy Internetu.  

Z obydwu punktów lub tylko jednego, przewód UTP oraz kabel światłowodowy musimy doprowadzić 

w nasze gniazdo. Do szafy RACK. Szafa musi mieć zasilanie 230V . W niej montuje się switch-a z 

odpowiednią dla nas ilością gniazd LAN w domu.  

Nasze kable LAN doprowadzamy wszędzie gdzie chcemy mieć Internet. Pokoje komputery 

stacjonarne, telewizory, drukarki i inne odbiorniki. Dzisiaj sporo urządzeń posiada sieć a my 

wyjdziemy w przyszłość. Nie zapominamy o kablu do alarmu, rejestratora kamer, serwera, FIBARO, 

skrzynki bezpiecznikowej nawet 2 sztuk itd.   

Nie nastawiajmy się na samo WIFI bo zdziwicie się bardzo szybko.   



4. Telewizja naziemna, satelitarna 

Okablowanie to kabel koncentryczny 75 Ohm w wersji wewnętrznej oraz zewnętrznej PE czarny 

Musimy tu przygotować sobie gniazdo zbiorcze. Dobre rozwiązanie to skrzynka typu TPR do której 

doprowadzamy kabel od anten zewnętrzny PE czarny 5 sztuk 

Czyli 4 kable od konwertera SAT quattro oraz 1 kabel od anteny szerokopasmowej.  

Z naszego gniazda wyprowadzamy tym razem białe kable koncentryczne 75 Ohm tyle sztuk co 

naszych  odbiorników TV w domu. Niektóre tunery zwłaszcza te co mają opcję nagrywania wymagają 

2 kabli. Musimy to też uwzględnić.  

Skrzynka TPR musi mieć zasilanie 230V a w niej dobrany odpowiedni do ilości wyjść switch TV/SAT 

On pełni też role mieszacza sygnałów SAT i naziemnych  

5. Domofon, wideo domofon 

Tu obecnie jest spory problem z przestawieniem się instalatorów na nowe technologie. 

Jeśli chcemy mieć wideo domofon z opcją rozmowy w dowolnym miejscu musimy dopiąć go do 

Internetu. Tym samym infrastruktura kablowa nam się zmienia. Jeśli nawet tego nie potrzebujemy to 

i tak warto zrobić to tak: 

Okablowanie to kabel UTP w wersji 5,6 plus dodatkowy kabel zasilania dla elektrozaczepu może to 

też być kabel UTP 

Musimy tu przygotować sobie gniazdo dla rozdzielenia i zasilenia sygnałów . Najlepszą opcją jest  

skrzynka bezpieczników. Do skrzynki z panela, kamery doprowadzamy kabel UTP tu bardzo ważne 

ziemny, żelowany i najlepiej w osłonie rurki, peszli. Kabel zasilenia elektrozaczepu dodatkowo razem 

z nim. Ze skrzynki prowadzimy UTP do naszych odbiorników monitorów , słuchawek.  

W skrzynce montuje się switch PoE, zasilacz,  który to wszystko ogarnie. Mając już w skrzynce 

Internet możemy go wykorzystać.  

6. Nasze bramy, rolety, markizy 

Do bram wystarczy nam kabel UTP wypuszczony z centrali alarmowej. Po jednym na bramę. 

Sterowanie wykorzystuje tylko dwie żyły do terowania START-STOP-START, krok po kroku. 

Pamiętajmy, że do bramy zewnętrznej musimy zastosować kabel zewnętrzny UTP żel 

Do rolet i tu są dwie techniki: 

• Kablowa pełna zakłada prowadzenie kabla OMY 4 x 1,5 od silnika rolety do gniazda najlepiej 

w tablicy bezpiecznikowej, plus skrętki UTP od włącznika do gniazda i tak dla każdej rolety 

osobno. 

• Radiowa doprowadzamy tylko 230V do każdej puszki przy rolecie. Kontroler włożony do jej 

wnętrza zapewni nam łączność radiową i przyciskową włącznika. 

Do  markiz jest tak samo co do rolet. 



7. Automatyka Smart Domu – FIBARO 

Serwer naszego Smart Domu powinniśmy umieścić w centralnym punkcie naszego domu.  

Zapewnia nam to równe rozkładanie się fal radiowych po całej posesji. 

Skrzynka FIBARO jest bardzo ładna i nie koniecznie musimy ją chować do różnych szafek. 

Wielkim błędem będzie chowanie jej do metalowych szafek, skrzynek to ze względu na system radio. 

Konieczne jest doprowadzenie do niej 230V oraz Internetu kablem UTP. W naszym przypadku od 

gniazda Internetu czyli z szafy RACK.  

Teraz opowiemy o aktorach i sensorach FIBARO. 

Najczęściej te elementy to kostki wkładane do puszek podtynkowych pod przełączniki, gniazda prądu. 

Wyjątkowa prostota , łatwość montażu jeśli elektryk założył nam głębsze puszki. Przykładowe 60-tki 

Można też użyć puszek 80-tek lub bardzo wskazanych puszek z kieszeniami.  

Nowa instalacja w domu musi zapewnić nam w każdej puszce kompletne napięcie L, N, Pe. 

Nie powinno wykonywać się starszego typu instalacji łączonej w tzw. puszki nad włącznikami gdzie 

we włącznikach nie będziemy posiadać przewodu N. 

Reasumując przy standardowej instalacji elektrycznej nie mamy problemu z montażem nowej 

infrastruktury SMART na każdym etapie budowy domu a nawet po jego zakończeniu.  

Inteligencja domu może się narodzić w dowolnej chwili nawet gdy już w nim długo mieszkamy.  

Dodatek z nowości: 

FIBARO posiada interfejs kablowy, który zakłada łączenie kablem UTP urządzeń takich jak: 

Pompa ciepła, rekuperacja, klimatyzacja i tu zakłada się położenie od tych urządzeń kabla UTP do 

naszej skrzynki bezpiecznikowej. Przygotowanie wolnego miejsca na interfejs FIBARO / euLINK / na 

szynie TH. Podłączenie go do sieci 230V ,  Internetu, potocznie mówiąc osznurowanie z naszymi 

urządzeniami już w samej skrzynce.  

Nakłaniajmy naszych inwestorów do zakupów większych tablic, skrzynek bezpiecznikowych, które 

pozwolą nam na wolne miejsca dla naszych interfejsów, zasilaczy LED-owych, switch-y PoE, 

domofonów itp. Każdy z tych elementów zajmuje miejsce. Nie musimy tego upychać wszędzie po 

domu stąd mamy duży porządek, ład w okablowaniu i potencjalnych przyszłych konserwacjach.   

 

 

 

 

 


