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Wymagania
Przyszłościowa instalacja stanowiąca podstawę dla infrastruktury 
informatycznej szkoły.

Wyposażenie

Okablowanie Excel kategorii 6A klasy Dca i powiązane elementy 
montażowe, kable pigtail i okablowanie Excel OM3 klasy Dca w 
luźnej tubie, szafy serwerowe Environ 42U z serii SR wyposażone 
w zabezpieczenia przeciwprzechyłowe i mieszczące 24-portowe 
korpusy paneli krosowych Excel dla okablowania miedzianego i 
światłowodowego, listwy zasilające Excel i specjalistyczna usługa 
Excel laserowego grawerowania etykiet.

Wstęp

Założeniami projektu nowego budynku szkoły średniej w Elgin było 
zrewolucjonizowanie środowiska dydaktycznego i odzwierciedlenie 
aspiracji uczniów. Systemy informatyczne wymagały całkowitej 
modernizacji, a zainstalowane okablowanie miało na celu umożliwić 
rozbudowę i zaspokoić zwiększone potrzeby nowej, zaawansowanej 
technologicznie szkoły.

Pierwszy dzień budowy nowej szkoły wyznaczyli uczniowie, którzy 
pomogli budowlańcom w symbolicznym wkopaniu pierwszej 
łopaty. Wszyscy uczniowie wzięli udział w ceremonii inaugurującej 
rozpoczęcie prac.  Rada Moray powierzyła realizację projektu firmie 
hub North Scotland, jako głównego wykonawcę wybierając Balfour 
Beatty.  Angus Macfarlane, prezes hub North Scotland, powiedział: 
„Ceremonia wkopania pierwszej łopaty pod budowę nowej szkoły 
średniej w Elgin była ważnym krokiem milowym w tym projekcie 
i wyznaczyła rozpoczęcie budowy pierwszorzędnej placówki 
edukacyjnej, która zapewni wiele korzyści mieszkańcom Elgin i okolic”.

Nowa szkoła zastąpi obecny budynek położony w północnej części 
tej samej działki. Aktualna szkoła pozostanie czynna na czas budowy, 
a uczniowie i nauczyciele zostaną przeniesieni po zakończeniu prac.  
Oznacza to ścisłe terminy i nakłada ograniczenia dla instalowania 
infrastruktury, aby zredukować do minimum zakłócenia dla 
użytkowników budynku.

Placówka obejmuje rejonem ponad 1000 uczniów z miasta i 
obszarów wiejskich.  Szkoła udostępnia swoje pomieszczenia nie 
tylko uczniom, ale i całej społeczności, a więc projekt ten przyczyni 
się do rozwoju całego Elgin.  Budynek o powierzchni 10,378 metrów 
kwadratowych został zaprojektowany tak, aby pomieścić aktualną 
liczbę uczniów, a także umożliwić łatwą rozbudowę w przyszłości. 
Szkoła będzie odgrywać ważną rolę w społeczności Elgin, a znajdujące 
się w niej instalacje sportowe i audytorium będą otwarte dla ogółu 
mieszkańców, więc niezbędne było zaoferowanie infrastruktury, która 
będzie przyszłościowym rozwiązaniem z możliwością adaptacji do 
zmian w otoczeniu.



Pozyskanie partnera:

Głównym wykonawcą projektu została firma Balfour Beatty. 
Wykonawcą instalacji mechanicznych i elektrycznych była 
spółka GA Barnie Group, z którą partner kablowy Excel — 
Future Communications — współpracuje od kilku lat. Wspólnie 
zrealizowali oni wiele rozmaitych projektów dla różnych rynków 
pionowych, z których każdy miał własne, unikalne wymagania.  

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 w Elgin skupionego na społeczności.

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 szkoły średniej 
w Elgin, a specjalizacja i umiejętności zespołu ostatecznie 
spowodowały, że rada Moray wybrała go do wykonania 
instalacji z użyciem odpowiednim produktów, by spełnić 
wymagania projektu.

Odpowiedni produkt:

Mając na uwadze duże znaczenie projektu szkoły średniej 
w Elgin dla lokalnej społeczności, wybranie odpowiednich 
produktów do tej instalacji było zasadniczą kwestią.  Produkty te 
musiały być zgodne z najnowszymi trendami technologicznymi, 
aby zaspokoić potrzeby szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych.  

Całość instalacji musiała być rozwiązaniem przyszłościowym 
z możliwością adaptacji do zmian w otoczeniu, ponieważ w 
nadchodzących latach planowana jest rozbudowa placówki.

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 nowego budynku.  
Konieczne było wybranie sprawdzonego rozwiązania dla 
infrastruktury okablowania, która miała stanowić podstawę 
szkolnego systemu informatycznego w nowym budynku. Liczba 
uczniów korzystających z sieci w dni szkolne, a także członków 
lokalnej społeczności, którzy korzystać będą ze szkolnych 
instalacji, wymagała niezawodnego produktu 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 radzie Moray (w imieniu szkoły średniej w Elgin) 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 niezależne podmioty zewnętrzne jest gwarancją 
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 rada Moray 
mogła mieć pewność, że wszystkie produkty zainstalowane w 
szkole średniej w Elgin cechuje najwyższa jakość i wytrzymałość, 
wymagane do tego projektu zakładającego różne możliwości 
rozbudowy w przyszłości.

Projekt i instalacja:

Infrastruktura okablowania została zaprojektowana z myślą 
o szkole i ogóle mieszkańców. W związku z tym, że instalacja 
trwała od kwietnia do września 2017 roku, w tym czasie branża 
borykała się ze zmianami w rozporządzeniu o wyrobach 
budowlanych (CPR), które weszły w życie w lipcu 2017 
roku. Początkowy projekt przeszedł poważne zmiany pod 
względem standardów technicznych, aby zapewnić, że nowy 
budynek szkoły jest w pełni zgodny z brytyjskimi wymogami 
rozporządzenia CPR. Była to kwestia zasadniczej wagi dla 
tego projektu. Rodzice uczniów oraz członkowie społeczności 
korzystający z placówki musieli mieć pewność, że w przypadku 
pożaru w szkole okablowanie zainstalowane w budynku jest 
zgodne z najnowszymi standardami technologicznymi. Co 
więcej firma Future Communications zapewniła, żeby nowa 
infrastruktura była w pełni udokumentowana, oznakowana, 
przetestowana i objęta gwarancją, tak aby umożliwić 
rozbudowę i zmiany w przyszłości, ułatwiając zarządzanie tym 
procesem szkolnemu działowi IT.

Wybrane zostało okablowanie Excel kategorii 6A, zgodne 
z Euroklasą CPR Dca, s2, d2, a1, ponieważ zostało ono 
specjalnie zaprojektowane, by przewyższać wymagania 
stawiane komponentom kategorii 6A przez normy ISO/IEC, TIA 
i CENELEC. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie parametrów 
eksploatacyjnych klasy EA przez łącza na dystansach do 90 
m oraz obsługa takich technologii jak 10GBASE-T. Każdy 
kabel składa się z dwóch zestawów dwóch par owiniętych 
wysokiej jakości wytrzymałą folią aluminiowo-poliestrową 
w konfiguracji „S”, zapewniającą osobne ekranowanie każdej 
parze. Konfiguracja folii „S” zapewnia właściwe rozdzielenie par, 
co przekłada się na lepsze parametry użytkowe. Poszczególne 
pary mają różne długości skoku skrętu, co zapewnia optymalne 
własności eksploatacyjne.

Okablowanie kategorii 6A było terminowane w 
nieekranowanych gniazdach Keystone Excel, które zawierają 
50-mikrocalowe piny powlekane złotem, aby zapewnić 
optymalną wydajność, a metalizowana osłona wokół 
terminowanych par minimalizuje przesłuch obcy.  Ponadto 
gwarantują one obsługę najnowszych technologii, takich jak 
10-gigabitowy Ethernet za pośrednictwem kanałów o długości 
do 100 metrów.  Gniazda te zostały umieszczone w modułach 
Excel z przesłonami, które następnie zostały zainstalowane w 
płycie czołowej Excel o ergonomicznie ściętych krawędziach, 
dzięki czemu idealnie wpasowały się w estetykę nowo 
wybudowanej szkoły.

Szkielet instalacji został oparty na światłowodzie Excel OM3 
50/125 μm z luźną tubą, zgodnym z Euroklasą Dca, s2, d0, a1. 

Te kompaktowe i lekkie kable są niezwykle elastyczne, a ich 
instalacja jest szybka i łatwa, co czyni z nich idealny wybór 
do tego typu projektów, gdzie liczy się czas. 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 rozbudowę sieci w przyszłości.

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 10GBASE-SR/SW na 
dystansie 300 metrów.

Główny sprzęt teleinformatyczny został umieszczony w szafie 
rack Environ SR800 42U. 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.  
Szafy rack w szkole średniej w Elgin zostały wyposażone w 
zabezpieczenia przeciwprzechyłowe dla większej stabilności 
oraz cokoły Environ. Cokół zwiększa wysokość szafy rack o około 
100 mm i umożliwia 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 miedziane i światłowodowe panele krosowe, 
listwy zasilające i systemy organizacji kabli, tworząc całościowe i 
kompleksowe rozwiązanie.

Dodatkowo, aby pomóc szkolnemu działowi IT w prowadzeniu 
konserwacji, firma Future Communications umieściła 
grawerowane laserowo etykiety na panelach krosowych i 
szafkach, aby umożliwić łatwą identyfikację wyposażenia i 
podłączonych do niego kabli, dzięki czemu wszelkie problemy 
z infrastrukturą mogą zostać łatwo rozpoznane i naprawione 
z minimalnym zakłóceniem dla sieci.  Szeroka gama etykiet 
grawerowanych laserowo na zamówienie wchodzi w skład 
usług specjalistycznego wsparcia. Są to wysokiej jakości 
laminowane etykiety grawerowane laserowo, wykonane 
według specyfikacji użytkownika końcowego, aby stworzyć 
unikalne rozwiązanie. 
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Rezultat

Po 18 miesiącach prac powstał zaawansowany technologicznie kampus wyposażony w kompleks fitness, audytorium, 
bibliotekę i nowoczesne stołówki. Suma inwestycji wyniosła 28,8 mln funtów.  Na oddaniu projektu obecni byli dyrektor 
szkoły średniej w Elgin, Hugh McCulloch, Nick Goodchild z rady Moray, Iain Lumsden z Balfour Beatty Construction i Linda 
Shearer z hub North Scotland. W ramach projektu wybudowano nowy obiekt edukacyjno- sportowy obok obecnej szkoły 
średniej w Elgin. Budynek będzie również pełnił ważną rolę jako obiekt użyteczności publicznej, ponieważ instalacje 
sportowe i audytorium będą dostępne do użytku dla ogółu mieszkańców.

Projekt został zakończony w trakcie ferii szkolnych, więc uczniowie mogli powrócić do zajęć lekcyjnych już w nowym 
budynku.  Podczas gdy pierwsi uczniowi wchodzili do środka, McCulloch, powiedział: „Wyraz twarzy uczniów był 
fantastyczny, byli kompletnie zaskoczeni i oczarowani faktem, że od dziś jest to ich nowa szkoła.  Mają teraz do dyspozycji 
sale do występów i obiekty sportowe, a środowisko dydaktyczne jest naprawdę wyjątkowe.  Szczerze mówiąc, jest 
to najbardziej zaawansowana placówka nie tylko w regionie, ale w całym kraju.  Jest to dzień, który napawa dumą 
nauczycieli, uczniów i mnie”.

Po mowie powitalnej dyrektora starsi uczniowie oprowadzali po szkole grupy, aby zapoznać pozostałych z układem 
pomieszczeń w nowym budynku. Szkoła jest najeżona nowymi technologiami, między innymi ma wyposażenie 
pozwalające starszym uczniom na zdalną naukę, a także inteligentne tablice w każdej klasie. Szkoła średnia w Elgin ma 
teraz infrastrukturę informatyczną pozwalającą na obsługę rozmaitych urządzeń elektronicznych, z których uczniowie 
korzystają do pomocy w nauce i wzbogacenia szkolnego życia.

Wypowiadając się na temat ukończonego projektu, co miało miejsce we wrześniu 2017 roku, przewodniczący komitetu 
ds. dzieci i młodych ludzi w radzie Moray, radny Tim Eagle, powiedział: „To naprawdę przełomowa chwila dla uczniów i 
pracowników szkoły średniej w Elgin.   Wszyscy ciężko pracowali, aby szkoła była gotowa na dzisiaj, wymagało to pracy 
nawet przez ferie, ale widząc entuzjazm wymalowany na twarzach tych młodych ludzi, wiem, że było warto. Gratuluje 
naszym pracownikom z wszystkich wydziałów tego wielkiego osiągnięcia”.

Druga faza planu modernizacji rozpocznie się wkrótce i obejmuje wyburzenie starego budynku szkoły, aby zrobić miejsce 
na nowoczesne boisko ze sztuczną murawą i parking.


