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Wymagania
Przyszłościowa instalacja stanowiąca podstawę dla infrastruktury 
informatycznej w nowym kampusie szkolnym i jego obiektach.

Wyposażenie

Okablowanie Excel kategorii 6 klasy Dca i powiązane elementy 
montażowe, kable pigtail i okablowanie Excel OM1 w luźnej tubie, 
szafy komunikacyjne Excel Environ (seria CR) 42 U, szafy sprzętowe 
Excel (seria ER) 42 U na cokołach, wyposażone w różne listwy zasilające 
Excel, pionowy organizator kablowy, 24-portowe wielomodowe 
światłowodowe panele krosowe i 48-portowe panele krosowe kategorii 6.

Wstęp

Stary budynek szkoły średniej w Wick został wybudowany w 
1910 roku, a 107 lat później kampus szkolny miał pomieścić 
szkołę średnią w Wick, szkołę podstawową Pulteneytown 
Academy i szkołę podstawową South w ramach szkockiego 
programu rozwoju „Schools for the Future”, na który szkocki 
rząd przeznaczył ponad 17 milionów funtów. Głównym 
celem projektu zespołu szkół w Wick było utworzenie 
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innowacyjnego środowiska dydaktycznego dla uczniów w 
każdym wieku, które zaspokoi potrzeby edukacyjne przez 
wiele nadchodzących lat.  Systemy informatyczne wymagały 
całkowitej modernizacji, a zainstalowane okablowanie miało 
na celu umożliwić rozbudowę i zaspokoić zwiększone potrzeby 
nowej, zaawansowanej technologicznie szkoły, włączając w 
to obsługę 80 tablic interaktywnych i systemu telewizji IP dla 
digital signage.

Prace przygotowawcze do projektu kampusu w Wick o wartości 
48,5 milion funtów rozpoczęły się w lipcu 2014 roku, kiedy to 
wicepremier wkopał pierwszą łopatę i skomentował: „Jestem 
zachwycony, że mogę być w Wick i wyznaczyć tak przełomowy 
moment dla tego nowego kampusu szkolnego. Jestem pewien, 
że po ukończeniu prac będzie on fantastycznym dodatkiem dla 
lokalnej społeczności”.

Kampus zastąpi dawną szkołę średnią w Wick i połączy 
kilka szkół podstawowych, przedszkole, obiekty sportowe, 
publiczną bibliotekę i basen w jednym kompleksie 
budynków. Projekt opiera się na wewnętrznej ulicy długiej 
na 120 metrów, która biegnie przez całą długość kompleksu 
podzielonego na skrzydła. Każde skrzydło mieści klasy 
dla danej grupy wiekowej uczniów. Półzakryta przestrzeń 

ulicy i dziedzińca jest wykorzystywana przez uczniów jako 
dodatkowe miejsce do wypoczynku, spożywania posiłków i 
występów.  Chociaż basen, siłownia i biblioteka są fizycznie 
oddzielone od zespołu szkół, to i tak stanowią nieodłączną 
część kampusu.



Pozyskanie partnera

Głównym wykonawcą projektu został Morrison Construction, 
który do zrealizowania instalacji mechanicznych i elektrycznych 
wyznaczył spółkę GA Barnie Group, z którą partner kablowy 
Excel — Future Communications — współpracował 
wielokrotnie na wielu rynkach pionowych.  

Future Communications specjalizuje się w instalacjach 
światłowodowych, telefonicznych, audiowizualnych i do 
transmisji danych. Firma została założona w 2010 roku i jest 
aktualnie największą niezależną firmą telekomunikacyjną w 
północnej Szkocji.  Zorientowany na potrzeby klienta zespół ma 
za sobą instalacje największych infrastruktur na terenie kraju, 
co poświadcza jego umiejętności niezbędne do spełnienia 
wymogów projektu kampusu w Wick o powierzchni 17 500 
metrów kwadratowych.

Przez ostatnie osiem lat firma Future Communications 
pielęgnowała partnerstwa z czołowymi firmami 
technologicznymi, do czego przyczynił się fakt bycia 
akredytowanym partnerem kablowym Excel. Pozwala to 
firmie na oferowanie 25-letniej gwarancji, a także bycie na 
bieżąco z najnowszymi trendami w technologii i branży dzięki 
okresowym szkoleniom i wydarzeniom dla partnerów.  Korzyści 
płynące z posiadania statusu partnera Excel oznaczają, że 
zespół z Future Communications składa się z utalentowanych i 
wykwalifikowanych pracowników, którzy dysponują niezbędną 
wiedzą do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, aby zaspokoić 
specyficzne, złożone i zróżnicowane potrzeby informatyczne 
klienta.  Wiedza zespołu na temat produktów z portfolio Excel, 
które wykorzystuje w swojej pracy od kilku lat, była kluczowym 
kryterium w wyborze Excel do realizacji projektu kampusu 
szkolnego w Wick, a specjalizacja i umiejętności zespołu 
ostatecznie spowodowały, że wybrano go do wykonania 
instalacji z użyciem odpowiednim produktów, by spełnić 
wymagania projektu.

Odpowiedni produkt

Mając na uwadze duże znaczenie projektu kampusu 
szkolnego w Wick dla lokalnej społeczności oraz wielkość 
kompleksu, wybranie odpowiednich produktów do tej 
instalacji było zasadniczą kwestią.  Produkty te musiały 
być zgodne z najnowszymi trendami technologicznymi, 
aby zaspokoić potrzeby szkół podstawowych i średnich 
oraz zajęć pozalekcyjnych.  Rozwiązanie musiało być 
przyszłościowe i obsługiwać wiele inteligentnych urządzeń 
oraz bezprzewodowych punktów dostępowych, aby oferować 
właściwe wsparcie dla technologicznie innowacyjnego obiektu 
użyteczności publicznej.

Przede wszystkim infrastruktura okablowania musiała 
odzwierciedlać dumę społeczności z tego projektu. Musiała 
spełniać oczekiwania co do wydajności, oferując wysokiej 
prędkości łącza, a także pasować do estetyki nowoczesnego 
budynku. Konieczne było wybranie sprawdzonego rozwiązania 
dla infrastruktury okablowania, która miała stanowić podstawę 
szkolnego systemu informatycznego w nowym budynku.  
W związku z tym, że kampus miał mieścić tyle rozmaitych 
budynków i obiektów, wysoka liczba aktywnych użytkowników 
sieci była nieunikniona, a ich obsłużenie wymagało 

zainstalowania niezawodnych produktów o stałej jakości.

Decyzja o wybraniu produktów marki Excel motywowana 
była reputacją marki oraz poprzednimi doświadczeniami 
Future Communications z tą gamą produktów.  Czynniki te 
dały podwykonawcom pewność co do sprawnego wykonania 
projektu zgodnie z wysokimi standardami oczekiwanymi 
przez placówkę i jej użytkowników.

Portfolio produktów Excel składa się na kompleksowe 
rozwiązanie, w którym wydajność oraz łatwość instalacji to 
podstawa. Dzięki niezawodności i dostępności produktów 
oraz naciskowi na kompatybilność i zgodność z normami 
wszystkich elementów „od kabla po szafę”, oferta Excel 
stanowi kompletne i godne zaufania rozwiązanie. 

Produkty Excel zostały również zweryfikowane przez szereg 
niezależnych podmiotów zewnętrznych. Excel inwestuje 
w tego rodzaju programy testów i weryfikacji od 15 lat. 
Weryfikacja przez podmioty trzecie to gwarancja obiektywnej 
oceny: oprócz testowania komponentów i kanałów, zakłady 
produkcyjne przechodzą kontrole w celu zapewnienia, 
że w całym procesie produkcyjnym zachowane zostały 
jednolite standardy jakości. Dzięki temu wszystkie strony 
zaangażowane w projekt kampusu szkolnego w Wick mogły 
mieć pewność, że zainstalowane produkty cechuje najwyższa 
jakość i wytrzymałość oraz że mają odpowiednie właściwości 
do potrzeb nowego budynku.

Projekt i instalacja

Infrastruktura okablowania została zaprojektowana z myślą o 
szkole i ogóle mieszkańców. Jako że projekt zbiegł się w czasie 
ze zmianami w rozporządzeniu o wyrobach budowlanych 
(CPR), propozycja okablowania strukturalnego musiała 
uwzględnić ważne zmiany w standardach technicznych, aby 
zapewnić, że kampus będzie zgodny z brytyjskimi wymogami 
rozporządzenia CPR. Była to kwestia zasadniczej wagi dla 
tego projektu. Rodzice uczniów oraz członkowie społeczności 
korzystający z publicznych obiektów musieli mieć pewność, 
że w przypadku pożaru w szkole lub pobliskich budynkach 
zainstalowane okablowanie jest zgodne z najnowszymi 
standardami technologicznymi. Co więcej firma Future 
Communications zapewniła, żeby nowa infrastruktura była w 
pełni udokumentowana, przetestowana i objęta gwarancją 
zgodnie z wymogami regulacyjnymi, ułatwiając pracę 
szkolnemu działowi IT.

Kabel Excel kategorii 6 U/UTP klasy Dca został zaprojektowany 
z myślą o przekroczeniu wymagań norm TIA/EIA 568‐B.2‐1, 
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EN50173‐1 i ISO/ IEC 11801 dla kategorii 6. Każdy kabel składa 
się z 8 kolorowych przewodów z izolacją polietylenową. 
Przewody są skręcone, tworząc cztery pary o różnych 
długościach skoku skrętu. Pary te są upakowane wokół 
centralnej osi polietylenowego wypełniacza w kształcie 
litery X, co pomaga zachować i zwiększyć wydajność kabla 
oraz zapewnia optymalne właściwości pod względem 
przesłuchu. Kabel kat. 6 jest przeznaczony do optymalnej 
obsługi protokołów szybkiej transmisji danych, wymagających 
transmisji do stacji roboczej w szybkością 1 Gbps. Kabel, 
zaprojektowany z myślą o szybkiej i łatwej instalacji bez 
specjalistycznych narzędzi, dostarczany jest w opakowaniach 
Reelex ułatwiających pracę montażysty.

Kable zostały terminowane w nieekranowanych korpusach 
48-portowych paneli krosowych, które spełniają lub 
przewyższają najnowsze wymagania norm ISO i TIA dla 
kategorii 6.  Dla każdego panelu wydrukowano arkusz 
samoprzylepnych etykiet ponumerowanych od 1 do 96, aby 
ułatwić i przyspieszyć oznakowanie.  Niemniej jednak nad 
każdym portem w panelu znajduje się wykonane sitodrukiem 
pole na oznaczenie, więc dział IT kampusu w Wick może 
oznaczać je samodzielnie, wskazując lokalizację, z którą 
połączony jest każdy port, co ułatwi im konserwację systemu 
w przyszłości. Panele mają również tylną ramę organizującą 
kable, którą można szybko i łatwo zamontować w panelu 
bez konieczności używania elementów mocujących. Ułatwia 
to prowadzenie kabli z panelu wewnątrz szafy i zmniejsza 
ich obciążenie. Na terenie kampusu w Wick okablowanie 
było terminowane w nieekranowanych gniazdach Keystone, 
które z kolei zostały zainstalowane w zaokrąglonych płytkach 
czołowych z jednym lub dwoma otworami. Ergonomicznie 
wyprofilowane krawędzie płytek idealnie wpasowały się w 
estetykę nowego budynku.

Szkielet instalacji został oparty na kablach światłowodowych 
Excel OM1 50/125 μm w luźnej tubie, które są zgodne z 
Euroklasą CPR Dca, S2, d0, a1 i zostały zaprojektowane z 
myślą o zastosowaniach wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Charakteryzują się one zwartością, niewielką masą i dużą 
elastycznością, pozwalając na szybką i łatwą instalację. 
Konstrukcja kabla opiera się na tubie wypełnionej żelem 
(niekapiącym i niezawierającym silikonu), zawierającej do 
24 włókien oznaczonych kolorami, z pokryciem pierwotnym 
250 µm. Otuliną tuby jest warstwa wzmacniająca wykonana 
z przędzy pęczniejącej (zapewnia to ochronę przed wzdłużną 
penetracją wody).  Legenda na zewnętrznej powłoce zawiera 
zgodnie z CPR informacje dotyczące numeru deklaracji 

właściwości użytkowych, testu i klasyfikacji kabla dla 
łatwiejszej identyfikacji pochodzenia. Jest to bardzo istotne 
dla szkolnego działu IT, który będzie odpowiedzialny za 
prawidłowe działanie infrastruktury i jej konserwację.

Zastosowanie światłowodu zapewnia istotne korzyści w 
projektach takich jak ten. Kable światłowodowe zostały użyte 
do połączenia ze sobą szaf rack, dzięki czemu uniknięto 
problemów związanych z połączeniami przekraczającymi limit 
długości wyznaczony dla tradycyjnych łączy miedzianych. 
Światłowody pozwalają na transmisję o dużej przepustowości, 
stanowiąc idealny wybór dla szkieletu podczas łączenia ze 
sobą szaf rack. Te wysokiej jakości kable światłowodowe 
są przyszłościowym rozwiązaniem dla szkieletu instalacji, 
zapewniając wydajność na poziomie 1000GBASE-SX na 
dystansie 275 metrów.  Okablowanie światłowodowe było 
terminowane w umieszczonych w szafie 24-portowych, 
wielomodowych światłowodowych panelach krosowych 
z wysuwaną tacką na spawy pigtail Excel OM1. Panel 
wyposażony jest w prowadnice kulkowe zapewniające płynne 
wysuwanie szuflady, a także osłony przeciwpyłowe na każdym 
porcie, które chronią przed przedostawaniem się kurzu, 
brudu i zanieczyszczeń do światłowodu, zapobiegając jego 
przedwczesnej degradacji.

Okablowanie miedziane i światłowodowe wraz z 
panelami krosowymi zostało umieszczone wewnątrz szaf 
komunikacyjnych Excel Environ 42 U (CR).  Wszechstronne 
szafy rack z tej gamy o szerokości 800 mm mają szerokie 
spektrum zastosowań w sektorach transmisji danych, 
systemów bezpieczeństwa, systemów audiowizualnych 
i sieci telekomunikacyjnych.  Na kampusie w Wick szafy 
Environ zostały umieszczone na cokołach, co zwiększyło 
ich całkowitą wysokość o około 100 mm i umożliwiło 
łatwe poprowadzenie kabli przez podstawę szafy. Boczne 
panele cokołów są zdejmowane, co jeszcze bardziej ułatwia 
instalację kabli, dostęp do nich oraz czynność poziomowania 
szafy. Po zakończeniu projektu będzie to bardzo ważne 
dla szkolnego działu IT, do którego obowiązków należeć 
będzie konserwacja infrastruktury. Ułatwienie tego procesu 
pomoże we właściwym utrzymaniu całego systemu.  W 
szafach rack znalazły się również różne listwy zasilające i 
systemy organizacji kabli, tworząc całościowe i kompleksowe 
rozwiązanie.
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Rezultat

Po trzech latach powstał zaawansowany technologicznie kampus 
w Wick obejmujący szkołę średnią, podstawową, przedszkole oraz 
nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, takie jak siłownia, 
biblioteka i basen. Suma inwestycji wyniosła 48,5 mln funtów.

Po ukończeniu projektu w czasie ferii wielkanocnych w 2017 roku 
i dwudniowej przeprowadzce, uczniowie i nauczyciele mogli 
powrócić do zajęć lekcyjnych już w nowym zespole szkół.  Z okazji 
inauguracji budynku odbyła się parada z udziałem 400 osób, w 
tym uczniów i pracowników, a na jej czele szło dwóch dudziarzy. Wszyscy byli bardzo podekscytowani, gdy zadzwonił 
pierwszy dzwonek i uczniowie zaczęli zmierzać w kierunku wejścia, gdzie witali ich pracownicy szkoły. 

Fiona Grant, dyrektor szkoły średniej w Wick, powiedziała: „Szkoła średnia w Wick przy West Banks Avenue służyła 
mieszkańcom East Caithness przez ponad wiek. Teraz nasi pracownicy i uczniowie z dużym podekscytowaniem i 
entuzjazmem rozpoczynają następny rozdział w bogatej historii naszej szkoły wraz z przenosinami do nowoczesnego 
budynku”.

Wypowiadając się na temat ukończonego projektu, Michael Padzinski, prezes hub North Scotland, powiedział: „Cieszymy 
się, że uczniowie i nauczyciele mają teraz doskonałe środowisko do nauki i rozwoju. Ściśle współpracowaliśmy z radą 
Highland, firmą Morrison Construction oraz głównymi interesariuszami, aby stworzyć nowoczesny kampus światowej 
klasy, który stanie się sercem tej społeczności na wiele nadchodzących lat”.

Podczas gali w Londynie projekt kampusu w Wick otrzymał złoto w kategorii „Najlepszy projekt edukacyjny”, a 
konkurował z nominacjami z tak odległych zakątków, jak Filipiny, Polska i Francja. Bliżej domu, szkoła średnia w 
Levenmouth była drugim szkockim kandydatem — wyrazili oni głębokie poparcie dla zespołu odpowiedzialnego 
za zrealizowanie projektu kampusu w Wick dla lokalnych mieszkańców. Odzwierciedla to jakość tego projektu, w 
wyniku którego szkoła została „najeżona” nowymi technologiami, takimi jak sprzęt dla starszych uczniów, który 
umożliwia stosowanie inteligentnych technik nauczania w każdej klasie. Szkoła średnia w Wick ma teraz infrastrukturę 
informatyczną pozwalającą na obsługę rozmaitych urządzeń elektronicznych, z których uczniowie korzystają do pomocy 
w nauce i wzbogacenia szkolnego życia. Nowy kampus bez cienia wątpliwości stanie się punktem centralnym w okolicy i 
będzie służył wielu kolejnym pokoleniom w nadchodzących latach.

https://www.facebook.com/hubNorthScot/videos/1886275958252791/

