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PROFIL KLIENTA

FIRMA 

Szpitale Kingsway to kompleks budynków   
szpitalnych gdzie świadczone są najwyższej 
jakości i zaawansowane technologicznie 
usługi ochrony zdrowia. Szpitale Kingsway 
są zlokalizowane w Nagpur w centralnej 
części Indii a Nagpur uznawany jest za 
szybko rozwijającą się stolicę usług ochrony 
zdrowia w Indiach. 

Nowy projekt Szpitali Kingsway w Nagpur  to 
budynek szpitalny o powierzchni użytkowej 
wynoszącej 37 tyś. metrów kwadratowych, 
w postaci 11 kondygnacyjnego wieżowca.  
Szpital ten posiada 10 modułowych sal 
operacyjnych, około 60 pokoi konsulta-
cyjnych oraz 28 oddziałów szpitalnych. 

BRANŻA 

Ochrona Zdrowia

WYZWANIE

Ze względu na fakt, że projekt dotyczył 
szpitala, nie było łatwym przeprowadzenie 
procesu ponownej instalacji okablowania 
w obszarach  przebywania pacjentów. 
Wynikało to z potrzeby przestrzegania 
restrykcyjnych przepisów protokołu kontroli 
zakażeń. Znalazło to swoje odzwierciedlenie 
w DNA projektu, gdzie koniecznym okazało 
się zastosowanie odpowiednio dużych 
długości kabli czy zwiększenie ilość funkcji 
serwisowych TV. 

Układ projektu ulegał wielokrotnym 
zmianom w ciągu 4 lat trwania budowy. 
W związku z tym okablowanie było 
przeprojektowywane, co stanowiło kolejne 
wyzwanie przy realizacji tego zadania. 

NAZWA PRODUKTÓW

Produkty Kategorii 6 LSZH 

Kable światłowodowe zewnętrzne, zbrojone  
jednomodowe OS2  

Kable krosowe LSZH UTP oraz gniazda I/O z 
osłoną przeciwkurzową.

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 Kategorii 6 
oferują wzmocnione charakterystyki 
przy tzw. przesłuchu obcym, pozwalając, 
aby transmisja 10GBASE-T mogła być 
przeprowadzana na maksymalnej długości 
100m.
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ROZWIĄZANIE

Szpitale Kingsway wybrały Molex na swojego 
głównego dostawcę projektu sieci. Molex 
przy poszukiwaniu najlepszych rozwiązań 
dla tak wielu wyzwań w połączeniach i 
systemie komunikacji współpracował z 
integratorem systemów firmą Flair Network 
Systems.

Operacje chirurgiczne w dzisiejszych czasach 
bazują na silnym wsparciu dostarczanym 
przez technologię, co oznacza konieczność 
zastosowania łącz internetowych i 
intranetowych o wysokiej przepustowości. 
Tylko wtedy możliwy jest odpowiednio 
szybki dostęp do informacji radiologicznej 
z urządzeń typu rezonans magnetyczny 
MRI czy do skanów z tomografu 
komputerowego CT oraz związanych z 
nimi sygnałów video. Do przezwyciężenia 
ograniczeń, Molex zasugerował, aby każda 
z 10 sal operacyjnych była wyposażona w 
połączenia o minimalnej przepustowości 
14GB.  Cały kompleks sal operacyjnych 
został więc wyposażony w rozwiązania 
zapewniające niezawodną transmisję o 
minimalnej przepustowości wynoszącej 
140GB.

Wprowadzono również nowość 
technologiczną polegającą na umożliwieniu 
transmisji video z przeprowadzanej w sali 
operacji chirurgicznej i przesłaniu sygnału 
bezpośrednio do audytorium, będącego w 
stanie pomieścić ponad 600 słuchaczy.

Molex ponadto zalecił zastosowanie 
okablowania światłowodowego z 
powłoką LSZH, które ze względu na 
swoją charakterystykę niskiej palności 
zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w 
środowisku szpitalnym.  

KORZYŚCI

System ochrony zdrowia wymaga 100% 
pewności połączeń i braku możliwości 
ich utraty, co ma szczególne znaczenie 
w obszarach krytycznych takich jak sale 
operacyjne czy sale intensywnej opieki. 
Zastosowane gniazda  firmy Molex z osłoną 
przeciwkurzową dają 100% pewności, że 
kable krosowe zostały podłączone do nich 
w sposób bezpieczny. 

Łatwiejsza identyfikacja oraz utrzymanie  
usług sieciowych jest możliwe dzięki 
zastosowaniu zestawu kolorowych kabli 
krosowych oraz gniazd firmy Molex (zielony 
dla transmisji danych; żółty dla okablowania 
odpowiadającego za sieć bezprzewodową; 
czerwone dla sieci CCTV;  niebieski dla 
VoIP; pomarańczowy dla kontroli dostępu; 
fioletowy do systemu powiadomień 
pielęgniarek oraz szary dla IPTV).

Unmesh Deshpande, CTO w Szpitalach 
KIngsway, podsumowuje:

 “Molex oferuje niezawodne rozwiązania, 
charakteryzujące się wysoką jakością i 
estetyką produktów. Zainstalowana sieć 
jest dobrze zaprojektowana, łatwa w 
zarządzaniu i wysoce wydajna.”


