
W skład Grupy Organizacji Kalinga 
wchodzą firmy z branży służby zdrowia, 
akademickiej i szkolnictwa wyższego.  
Spółka zajmująca się służbą zdrowia jest 
reprezentowana przez KIMS (Kalinga 
Institute of Medical Science), spółka 
działajca w branży akademickiej to 
Uniwersytet KISS (Kalinga Institute of 
Social Studies), natomiast za szkolnictwo 
wyższe odpowiada Uniwersytet 
KIIT (Kalinga Institute of Industrial 
Technology).

KIMS to firma z szpitalnym kompleksem 
medycznym z ponad 2 tysiącami 
pracowników oraz 2 tysiącami łóżek 
dla pacjentów oraz z budynkami 
kampusu edukacyjnego zarówno dla  
studentów medycyny licencjackiej jak i 
podyplomowej. Nowy blok szpitala został 
oddany do użytku w roku 2020,  głównie z 
myślą o świadczeniu usług medycznych w 
ramach lecznictwa prywatnego. Nowy blok 
oferuje 500 nowych łóżek dla pacjentów 
i został zaprojektowany tak, aby łatwo 
w przyszości można było zwiększyć ilość 
nowych łóżek aż do liczby 800. 

WYZWANIE 
Na obszarze kampusów Kalinga zostało 
zidentyfikowanych kilka różnych 
problemów z istniejącym okablowaniem.  
Wiele kabli było starych i uszkodzonych 
co powodowało niską jakość połączeń. 
Dodatkowo brakowało wykorzystania 
systemu różnych kolorów kabli 
pozwalających łatwo zidentyfikować 
i odróżnić od siebie okablowania 
odpowiedzialne za przesyłanie mowy, 
danych czy transmisję video. Brak miejsca 
w szafach IT powodowało wiele uszkodzeń 
światłowodowych kabli krosowych. 
Zaobserwowano również wiele problemów 
w połączeniach między budynkami oraz 
ograniczoną szybkość transmisji danych z 
tego faktu wynikającego. Należy również 
zauważyć, że ze względu na niewłaściwe 
napięcie znamionowe w starych kablach 
kategorii 6, kabel ulegał zwarciu co 
negatywnie wpływało na niektóre 
urządzenia aktywne.

ROZWIĄZANIE
Grupa Kalinga wybrała firmę Molex jako 
najlepszą firmę do rozwiązania wielu 
problemów jakie ta grupa posiadała z 
systemem komunikacyjnym.  Zespół 
wsparcia technicznego firmy Molex 
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NAZWY PRODUKTÓW
Okablowanie miedziane PowerCat6A           
U/FTP, PowerCat6 LSZH oraz rozwiązania 
okablowania światłodowego OM4

CECHY ROZWIĄZANIA
Rozwiązania PowerCat firmy Molex zostały 
zaprojektowane z myślą o największych 
możliwościach działania, o najszybszej 
transmisji danych na najwyższych 
częstotliwościach i z wzmocnionym 
tłumieniem szumu.  Kable Kat. 6 posiadają 
maksymalną długość 55 metrów dla 
10GBASE-T, kable Molex Cat 6A oferują 
wzmocnione charakterystyki przy 
tzw. przesłuchu obcym, pozwalając, 
aby transmisja 10GBASE-T mogła być 
przeprowadzana na maksymalnej długości 
100m.
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Celem uzyskania więcej informacji o tym jak Molex Connected Enterprise Solutions może polepszyć wydajność i fizyczne 
zabezpieczenia Twojego systemu IT, prosimy o odwiedzenie strony internetowej www.molexces.com.pl

przeprowadził kompleksowy przegląd 
sieci i nakreślił rekomendacje, bazując 
na swoich najlepszych i bardzo szerokich 
doświadczeniach związanych z 
okablowaniem i technikami instalacyjnymi.

Opisując temat przeglądu bardziej 
szczegółowo należy wspomnieć np. 
o rekomendowaniu kolorowych kabli 
miedzianych kategorii 6 o niskiej palności 
(czerwone kable do połączeń telefonii 
IP, pomarańczowe do systemu kamer 
CCTV, szare do sieci szkieletowej a kable 
niebieskie do przesyłania danych), 
kabli krosowych i systemu adapterów 
z przesłonami przeciwkurzowymi dla 
właściwej i łatwej identyfikacji usług 
sieciowych oraz lepszego bezpieczeństwa 
sieci.  Kolejnym ważnym wymaganiem 
było zwiększenie przepustowości sieci 
pomiędzy budynkami odległymi od 
siebie o 500m i tutaj Molex zalecił użycie 
okablowania światłowodowego w wersji 
OM4 przy zastosowaniu transmisji z 
szybkością 10G, podczas gdy szybkość 
połączeń w Centrum Danych zostanie 
zwiększona dzięki wykorzystaniu w nim 
okablowania miedzianego Kategorii 6A oraz 
światłowodowego OM4.  

Kolejnym zaleceniem Molex było użycie 
okablowania zewnętrznego Kategorii 
6 dla systemu monitoringu CCTV oraz 
zaopatrzenie się w urządzenia do 
terminacji kabli firmy Molex dających 
najlepsze rezultaty podczas prac 
instalacyjnych. Okablowanie Kategorii 6A 
dzięki swojej niskiej palności zapewnia 
również minimalny poziom wdychania 
niebezpiecznych substancji w przypadku 
pożaru.

KORZYŚCI 
Zminimalizowanie czasu ewentualnego 
przestoju poprzez zmaksymalizowanie 
wydajności. 

W ramach współpracy zespołu 
projektowego, kadra kierownicza firmy 
Molex odbyła spotkanie z kierownictwem 
firmy KIMS celem znalezienia odpowiedzi na 
strategiczne pytania.  Regularnie zwoływano 
spotkania mające na celu sprawdzanie 

postępu prac oraz  aby mieć pewność pełnej 
komunikacji i dzielenia się informacjami 
pomiędzy wszystkimi stronami.  Jednym z 
najważniejszych ustaleń będącym wynikiem 
tych konsultacji było uzgodnienie, że 
prace instalacyjne w szpitalu będą mogły 
odbywać się wyłącznie podczas 6 nocnych 
godzin, aby zminimalizować niedogodności 
dla pracowników i pacjentów. 

Amulya Bindhani, Szef działu sieci IT w 
firmie KIMS skomentował następująco: 
“Współpraca z firmą Molex pozwoliła 
uzyskać wydajną sieć IT na obszarze 
całego kampusu KIMS.  Zastosowana 
technologia jest niezawodna i łatwa 
w instalacji i jednocześnie zapewnie 
szybkie i bezpieczne rozwiązania”
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