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Wymagania

Instalacja w nowym budynku miała zapewniać wsparcie dla 
wyspecjalizowanych usług medycznych dla dzieci i nastolatków 
zarówno z kraju, jak i z zagranicy, aby oferować pacjentom właściwą 
opiekę zdrowotną, a pracownikom, naukowcom i stażystom 
atrakcyjne miejsce pracy.  

Wyposażenie
778 km okablowania miedzianego Excel kategorii 6A U/FTP klasy 
Cca, 35 000 niskoprofilowych beznarzędziowych ekranowanych 
gniazd Keystone Excel kategorii 6A. 

Opinia klienta 

„Szpital chciał wyeliminować czasochłonne zadania rutynowe, 
polepszyć wydajność logistyczną oraz poprawić doświadczenia 
pacjentów, pracowników, stażystów i naukowców. W związku z 
tym, że szpital musiał zachować normalny tok pracy, harmonogram 
prac miał kluczowe znaczenie dla zapewnienia minimalnego 
wpływu na działanie placówki w okresie instalacji i przejściowym. 
Amplit to akredytowany partner kablowy Excel, a SLO to partner 
dystrybucyjny Excel w Finlandii, więc szpital miał pewność, że ten 
duet zapewni rozwiązanie Excel na wysokim poziomie, spełniając 
wszystkie wymogi projektu. Doświadczenie i reputacja firmy Amplit 
były kluczowym czynnikiem w wyborze Excel do realizacji tego 
projektu”.

Tomi Alanen — kierownik projektu, Amplit

Nowy szpital dziecięcy w Helsinkach to wielki projekt. 
Budynek ma powierzchnię 48 000 metrów kwadratowych i 
kubaturę 230 000 metrów sześciennych, znajduje się w nim 
11 sal operacyjnych, pokoje szpitalne dla 150 pacjentów 
oraz duże dzieła sztuki, w tym rzeźby.

Placówka będąca częścią Uniwersyteckiego Szpitala w 
Helsinkach (HUH) zajmuje się pediatrią. W Finlandii leczenie 
niektórych chorób pediatrycznych, w szczególności tych, które 
wymagają zabiegów chirurgicznych lub przeszczepu organów, 
zostało przeniesione do nowego szpitala dziecięcego.

W szpitalu leczeni są pacjenci w wieku do 15 lat, a niektórzy 
otrzymują opiekę nawet po przekroczeniu 15 roku życia. Do 
najmłodszych pacjentów należą wcześniaki ważące w chwili 
urodzenia mniej niż 500 g. Szpital przyjmuje pacjentów z całego 
kraju oraz z zagranicy.

Doskonałe wyniki terapeutyczne, wyspecjalizowany personel, 
rozmaite prace badawcze i nowoczesne wyposażenie sprawiają, 
że nowy szpital dziecięcy to placówka medyczna światowej klasy.

Głównym założeniem projektu było rozszerzenie zakresu 
wyspecjalizowanych usług medycznych, aby oferować 
pacjentom właściwą opiekę medyczną, a pracownikom, 
naukowcom i stażystom atrakcyjne miejsce pracy. 

Wymagania

Inwestycja na kwotę 175 mln euro rozpoczęła się jesienią 2013 
roku, a zwycięzcę przetargu wybrano pod koniec 2014 roku.  
Wyburzanie zakończono w marcu 2015 roku, a wkrótce po tym

rozpoczęto planowanie realizacji projektu, którego celem 
było rozszerzenie zakresu opieki medycznej fińskiego szpitala 
dziecięcego.  Głównym założeniem było zwiększenie wydajności 
operacyjnej szpitala i przekształcenie otoczenia pacjenta dzięki 
nowym usługom cyfrowym, które umożliwiają personelowi 
medycznemu szybsze przekazywanie informacji o leczeniu 
młodym pacjentom i ich rodzinom za pomocą tabletów, dając im 
więcej czasu na osobistą rozmowę z rodzicami. Kluczową kwestią 
było to, żeby prace budowlane i instalacyjne nie zakłócały 
prowadzonych terapii i pobytu pacjentów w placówce.

Pozyskanie partnera

Firma SLO, wchodząca w skład Sonepar Group, to największy 
dostawca materiałów elektrycznych w Finlandii.  Od 2014 roku 
SLO jest akredytowanym partnerem dystrybucyjnym Excel i 
działa jako lokalne centrum wsparcia i obsługi dla partnerów 
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kablowych Excel z Finlandii.  Do zadań SLO należy prowadzenie 
sprzedaży, zapewnianie wsparcia technicznego partnerom 
kablowym oraz utrzymywanie zapasów najważniejszych 
produktów, aby zaspokoić zapotrzebowanie w Finlandii. Firma 
ta posiada rozległą wiedzę na temat portfolio produktów Excel 
i ich właściwości eksploatacyjnych, możliwości przystosowania 
do rozmaitych rynków pionowych i elastyczności pozwalającej 
na stworzenie kompleksowego rozwiązania dostosowanego do 
potrzeb klienta. 

Amplit to prywatna firma znajdująca się pośród dziesięciu 
największych firm budowlanych w Finlandii.  Została założona 
w 1987 roku jako wykonawca instalacji elektrycznych i 
telekomunikacyjnych, a w ciągu ostatnich lat odnotowała 
duży wzrost. Po utworzeniu działu HVAC jej działalność zaczęła 
obejmować całość technologii budowlanych. Firma zwiększyła 
również nakład w konserwację i małoskalowe instalacje 
systemów elektrycznych, sieci informatycznych i bezpieczeństwa 
w nieruchomościach. W 2016 roku firma Amplit dołączyła do 
grona akredytowanych partnerów kablowych Excel, dzięki 
czemu może oferować 25-letnią gwarancję na swoje instalacje.  

Znajomość produktów oraz praktyczne doświadczenie SLO i 
Amplit przekonały HUS do realizacji projektu z tymi partnerami.  
Renomowana niezawodność produktów Excel oraz fakt, że 
Amplit dysponuje dużym zespołem liczącym 200 instalatorów, 
oznaczały, że partnerzy ci są świetnie przygotowani do realizacji 
tak wielkiego projektu jak szpital dziecięcy HUS. 

Odpowiedni produkt

W związku z delikatnym charakterem miejsca pracy i 
koniecznością zminimalizowania zakłóceń dla spokoju 
pacjentów podczas instalacji, niezbędne było wybranie 
rozwiązania oferującego najwyższą wydajność, jakość i 
skuteczność.  Właśnie dlatego partnerzy zdecydowali się na 
rozwiązanie Excel.  Innymi przesłankami za tym wyborem były 
liczne pochwały ze strony wielu innych rynków pionowych, co 
dawało pewność instalatorowi i użytkownikowi końcowemu, że 
produkty Excel staną na wysokości zadania.

Wybrano okablowanie Excel kategorii 6A, ponieważ pozwala ono 
infrastrukturze miedzianej na osiągnięcie wyższej wydajności niż 
standardowa, co było wymogiem dla tego projektu. Kabel został 
zaprojektowany z myślą o przekroczeniu wymagań określonych 
w normach ISO/IEC, TIA i CENELEC dla komponentów kategorii 
6A, zapewniając wysoką wydajność na odległości do 90 metrów, 
co jest bardzo ważne w przypadku tak dużego obiektu — 
szpital liczy 10 pięter (łącznie z piwnicą i poddaszem). 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.

Niskoprofilowe beznarzędziowe ekranowane gniazdo Keystone 
Excel kategorii 6A to niewymagające narzędzi gniazdo RJ45, 
którego zakończenie zajmuje mniej niż 2 minuty. W projekcie 
wykorzystano ich około 35 000. Skorzystanie z tego produktu 
pozwoliło na sprawniejszą realizację projektu i dotrzymanie 
terminów.  

W związku z charakterem środowiska szpitalnego wybrano 
rozwiązanie oparte na okablowaniu Excel kategorii 
6A, dostarczające 10-gigabitowy Ethernet, co czyni z 
instalacji rozwiązanie przyszłościowe.  Okablowanie 
ekranowane wykorzystane w tym projekcie eliminuje szum 
elektromagnetyczny, niwelując w ten sposób ewentualny 
przesłuch obcy wewnątrz wiązek kabli, a także chroniąc kable 
przed potencjalnymi zakłóceniami powodowanymi przez 
sprzęt szpitalny.

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.  

Excel inwestuje w testy i weryfikacje wykonywane przez 
strony trzecie od ponad 15 lat, a wszystkie produkty 
opatrzone są certyfikatem Delta. Weryfikacja przez niezależne 
podmioty zewnętrzne jest dodatkowym atutem. Oprócz 
testowania komponentów i kanałów, zakłady produkcyjne 
przechodzą kontrole w celu zapewnienia, że w całym procesie 
produkcyjnym zachowane zostały jednolite standardy jakości. 
Certyfikaty, zgodność ze standardami i pełna gwarancja 
akredytowanego partnera, jakim jest Amplit, przyczyniły się 
do tego, że rozwiązanie Excel Networking zostało wybrane 
jako właściwy produkt do tego projektu.

Projekt i instalacja

Firma SLO zaprojektowała pełne rozwiązanie w zakresie 
infrastruktury, aby spełnić wymagania stawiane przez szpital 
dziecięcy HUS.  Projekt musiał uwzględnić szeroko zakrojone 
zmiany w sposobie działania szpitala planowane przez 
HUS. Zapewniono, żeby elementy stałej i bezprzewodowej 
infrastruktury były przygotowane na nowe zastosowania 
cyfrowe, co pomaga podnieść komfort, zwiększa wydajność 
operacyjną szpitala i pozwala pracownikom na spędzenie 
większej ilości czasu z pacjentami, tworząc tym samym 
cieplejszą atmosferę i zapewniając milsze doświadczenia.

Ważnym aspektem projektu było planowanie i ustalenie 
harmonogramu prac przed przystąpieniem do instalacji.  
Na początkowym etapie rozbieżne terminy wymagały 
proaktywnego planowania, aby zapewnić, że SLO i Amplit 
mogą skoordynować ilość potrzebnych produktów i terminy 
dostaw, aby uniknąć opóźnień w instalacji. Projekt musiał 
być zrealizowany według ścisłego harmonogramu, a na 
pewnych etapach prace postępowały z prędkością instalacji 
40 km kabla na tydzień.  Z tego powodu firma SLO musiała 
nieustannie zaopatrywać Amplit — w innym przypadku 
mogłoby dojść do opóźnień w wykonaniu projektu.  Dokładne 
planowanie pozwoliło na zidentyfikowanie potencjalnych 
utrudnień przed przystąpieniem do instalacji, dzięki czemu 
zespół mógł pracować bez przestojów.

Firma Amplit musiała sprostać krótkiemu terminowi instalacji 
oraz ograniczeniom w dostępie i porach dostaw do tej 
lokalizacji.  Dokładne i profesjonalne wykończenie instalacji 
miało duże znaczenie, aby osiągnąć cel szpitala: stworzenie 
lepszego otoczenia dla młodych pacjentów.  Dzięki jakości 
rozwiązania Excel użytkownik końcowy otrzymał system 
gotowy do tworzenia lepszego i zorientowanego na 
technologię środowiska szpitalnego.
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Rezultat

Po zakończeniu prac konstrukcyjnych i instalacyjnych 
w nowym budynku szpital dziecięcy w Helsinkach 
jest teraz w stanie oferować światowej klasy opiekę 
dla swoich nowych pacjentów i ich rodzin dzięki 
poprawieniu jakości pobytu w szpitalu.  Łącza 
o wysokiej prędkości i nieprzerwana transmisja 
danych oznaczają, że szpital może poszczycić się 
teraz najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami, 
szerokimi możliwościami prowadzenia badań oraz 
wyspecjalizowanym personelem, który może poświęcić 
więcej czasu na osobisty kontakt z pacjentami. To 
wszystko pozytywnie wpływa na wyniki leczenia i 
reputację placówki.

Rozmawiając na temat instalacji, Heikki Pietarinen 
(koordynator projektu w SLO) podkreślił: „Wspólnie 
przyczyniliśmy się do pozytywnej zmiany w 
doświadczeniach pacjentów, instalując zmieniające 
się światła dopasowane do cyklu dobowego we 
współdzielonych częściach szpitala, a także kolorowe 
oświetlenie w pokojach, którym pacjenci mogą 
sterować za pomocą tabletu”.

W podobnym tonie wypowiedział się Tomi Alanen, 
kierownik projektu w Amplit: „Szpital dziecięcy w 
Helsinkach był jednym z największych projektów, jakie 
zrealizowaliśmy do tej pory.  W najbardziej pracowitych 
momentach mieliśmy na miejscu 60 elektryków 
pracujących jednocześnie”. 

Projekt został zakończony, przetestowany i oddany do 
użytku bez żadnych problemów na dwa miesiące przed 
przewidywaną datą zakończenia. Został zrealizowany 
z niemal zerowymi zakłóceniami dla pacjentów i 
prowadzonych terapii — HUS był bardzo zadowolony 
wynikami. Nowa placówka oferuje światowej klasy 
opiekę medyczną dla wszystkich fińskich dzieci i ich 
rodzin. Nowa sekcja szpitala będzie prowadzić leczenie 
wielu poważnych chorób wymagających na przykład 
operacji serca czy przeszczepu organów.

Tomi Alanen — kierownik projektu
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