
Miejsce:   Centrum Edukacyjne w Gdańsku,                             

   ul. Jabłoniowa 

 

Typ obiektu:  Szkoła Podstawowa i przedszkole  

Okablowanie: Kabel Excel kat. 6 U/UTP 

Ilość modułów: 864 

Ilość kabla:  40 km 

 

W południowej części Gdańska przy ulicy Jabłoniowej powstało Centrum Edukacyjne obejmujące 

szkołę podstawową i przedszkole. Składa się ono z trzech budynków: w dwóch obiektach znajdują 

się sale dydaktyczne, w trzecim sala gimnastyczna oraz aula widowiskowo-konferencyjna. Inwesto-

rem tego przedsięwzięcia jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk, a koszt budowy całego komplek-

su szkolnego to 76,6 mln zł. 

 

Zostało tam zainstalowane okablowanie strukturalne producenta Excel Networking. Oferuje ono 

kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy - projektowane, wy-

twarzane, dostarczane. To wszystko objęte wsparciem branżowych  

ekspertów, którzy napędzają firmę do rozwoju najnowszych innowacyjnych rozwiązań  

produkcyjnych.  

Firma IBT Polska Sp. z o. o. była dostawcą okablowania strukturalnego producenta  

Excel Networking do tego kompleksu. Pracownicy firmy IBT Polska według dokumentacji projekto-

wej przygotowali ofertę szczegółowo dopasowaną do potrzeb inwestora.  

Początki Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdań-

ska sięgają czasów powojennych Zadaniem 

DRMG jest przygotowanie i realizacja powie-

rzonych przez Miasto Gdańsk inwestycji. 

Przez lata swej działalności zrealizowano 

większość inwestycji miejskich w Gdańsku - 

zarówno tych większych jak i mniejszych. 

Realizują także projekty Budżetów Obywatel-

skich i Rad Dzielnic. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
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Kabel Excel Kat. 6 U/UTP 

 

Kable nieekranowane Excel kat. 6, o właściwościach LSZH,  

są produkowane i testowane zgodnie ze specyfikacjami kategorii 6  

wg. norm TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 oraz ISO/ IEC 11801.  

Każdy kabel składa się z 8 kolorowych przewodów z izolacja  

polietylenowa. Przewody są skręcone tworząc cztery pary  

o różnych długościach skoku skrętu.  

Zastosowane rozwiązania 

Panel Krosowy Excel, 24  

 

Wbudowany w Panel Excela korpus typu keystone  

jest przyjazny do montażu szeregu ekranowanych  

i nieekranowanych modułów gniazd. Tylna taca do  

zarządzania kablem celowo posiada elementy do opasek  

kablowych. Zawiera się ona  w każdym panelu, więc nie ma  

potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi do zatrzasków. 

Moduł Low Profile Excel Kat. 6 U/UTP 

 

Moduł nieekranowany Excel kat.6 Kaystone Low Profile to gniazdo 

RJ45 o zredukowanych rozmiarach, nie wymagające narzędzi do 

zakończenia. Zmniejszony rozmiar  pozwala na rezerwacje dodat-

kowego miejsca w puszce montażowej gniazda, bądź w panelu kro-

sowym oraz   swobodne wprowadzenie kabla z modułu w dowol-

nym kierunku.  
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