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Locatie Moray, Schotland

Eisen
Een toekomstbestendige netwerkinstallatie die de IT-
infrastructuur van de school ondersteunt.

Apparatuur

Excel Categorie 6A Dca-klasse kabel en bijbehorend 
schakelmateriaal, Excel OM3 Dca-klasse Loose Tube-bekabeling 
en pigtails, Environ SR 42HE kasten inclusief anti-kantelaccessoires 
met daarin Excel 24-poort lege patchpanelen voor koper- en 
glasvezelbekabeling, Excel Power Distribution Units en Laser 
gegraveerde Etiketteringsdienst vanuit de Excel Specialist 
Support.

Een Overzicht:

Het project op Elgin High School concentreerde zich rond de 
vervanging van het oude schoolgebouw om de leeromgeving 
drastisch te veranderen en de ambities van de studenten te 
weerspiegelen. De IT-systemen van de school moesten compleet 
vernieuwd worden en de geïnstalleerde bekabelingsinfrastructuur 
kon deze uitbreiding en de hogere eisen, die de nieuwe school en zijn 
high-tech faciliteiten nodig hadden, ondersteunen.

De eerste dag van de bouw van de nieuwe school was gericht op 
de studenten, die de officiële begindatum markeerden door de 
bouwteams te helpen bij de graafwerkzaamheden. Studenten van 
alle leerjaren droegen bij aan de graafceremonie.  De Moray Council 
benoemde hub North Scotland om het project te leveren, en Balfour 
Beatty werd als hoofdaannemer gekozen.  Angus Macfarlane, CEO 
van hub North Scotland, zei: "Het graven is een belangrijke mijlpaal 
voor het nieuwe Elgin High School-project en betekent de start van 
de bouw van een eersteklas opleidingsfaciliteit die de bevolking van 
Elgin en de omgeving tal van voordelen zal bieden."

De nieuwe Elgin High School vervangt het bestaande schoolgebouw 
op het noordelijke deel van dezelfde locatie. De bestaande school 
blijft tijdens de bouwperiode in bedrijf en de leerlingen en het 
personeel verhuizen na de voltooiing.  Bij de installatie van de 
infrastructuur brengt dit een strakke planning en beperkingen met 
zich mee, om zo minimale hinder voor de inzittenden van het gebouw 
te garanderen.

De school is geschikt voor meer dan 1.000 leerlingen die zowel 
uit de stad als van het platteland komen.  De school stelt haar 
faciliteiten niet alleen voor haar leerlingen, maar ook voor de bredere 
gemeenschap open, dus dit project was een belangrijke ontwikkeling 
voor Elgin.  Het gebouw van 10.378m2 is ontworpen met het oog 
op zowel de studenten als op toekomstige uitbreiding. De school 
zal een belangrijke rol spelen binnen de Elgin-gemeenschap, met 
sport- en podiumvoorzieningen voor openbaar gebruik. Het was 
dus een integraal onderdeel van het voorstel dat de geïnstalleerde 
infrastructuur toekomstbestendig en aanpasbaar aan veranderingen 
zou zijn.



De Juiste Partner:

De hoofdaannemer van het project was Balfour Beatty. De 
bouwkundig- en elektrotechnisch aannemer was GA Barnie 
Group, met wie Excel Cabling Partner Future Communications 
al verschillende jaren samenwerkt aan een verscheidenheid van 
projecten over verschillende verticale markten, elk met unieke 
eisen.  

Future Communications is specialist in data-, glasvezel-, 
telefonie- en audio/visuele-installaties. Het bedrijf werd 
opgericht in 2010 en is nu het grootste onafhankelijke 
communicatiebedrijf in het noorden van Schotland.  Het 
klantgerichte team was verantwoordelijk voor de installatie van 
enkele van de grootste netwerkinfrastructuren van het land, 
waardoor ze de expertise opbouwden die nodig was om te 
voldoen aan de eisen van het gemeenschapsgerichte project in 
Elgin.

In de afgelopen acht jaar heeft Future Communications 
samenwerkingsverbanden met topspelers binnen de 
technologie-branche opgebouwd, niet in de laatste plaats 
door een erkend Excel Cabling Partner te worden, waarmee 
ze onder andere een uitgebreide 25-jarige garantie 
kunnen bieden en up-to-date blijven met de nieuwste 
trends in de technologie en de branche door regelmatige 
trainingen en partnerevenementen.  De voordelen van deze 
Excel-partnerstatus betekenen dat het team van Future 
Communications uit getalenteerd, opgeleid personeel bestaat 
met de kennis om innovatieve oplossingen toe te passen die 
tegemoetkomen aan de specifieke, complexe en uiteenlopende 
IT-behoeften van de klant.  Na jarenlang met het Excel-
productportfolio te hebben gewerkt, was de uitgebreide kennis 
van het team belangrijk voor het kiezen voor Excel bij het Elgin 
High School-project. Uiteindelijk leidden hun specialismen en 
mogelijkheden met het assortiment er toe dat ze door de Moray 
Council werden geselecteerd om de installatie met de juiste 
producten voor de projecteisen uit te voeren.

Het Juiste Product:

Vanwege de bekendheid van het Elgin High School-project 
binnen de lokale gemeenschap, was het een integraal 
onderdeel van het voorstel om de juiste producten voor 
de installatie te selecteren.  De producten moesten aan de 
nieuwste technologische trends voldoen om tegemoet te 

komen aan de eisen van de school en de nevenactiviteiten.  De 
algehele oplossing moest toekomstbestendig en aanpasbaar 
aan een veranderende omgeving zijn, gezien de vooruitzichten 
voor uitbreiding van de locatie in de komende jaren.

Eerst en vooral moest de bekabelingsinfrastructuur een 
afspiegeling zijn van de trots van de gemeenschap op 
het project; het moest voldoen aan de verwachting van 
hoogwaardige prestaties met snelle verbindingen en ook 
esthetisch passen in de onlangs gerenoveerde omgeving.  Het 
was van vitaal belang dat in het nieuwe gebouw een technisch 
bewezen bekabelingsinfrastructuuroplossing werd gekozen 
als basis van het IT-netwerk van de school. De hoeveelheid 
studenten dat tijdens een schooldag het netwerk gebruikt, 
samen met leden van de omliggende gemeenschap die gebruik 
zouden maken van de faciliteiten op de locatie, maakte dat een 
betrouwbaar, consistent product moest worden geïnstalleerd.

De beslissing om producten uit het Excel-assortiment te 
kiezen, werd genomen op basis van de reputatie van het merk 

in combinatie met de eerdere ervaring met het assortiment 
van Future Communications.  Deze factoren gaven de Moray 
Council (in opdracht van Elgin High School) het vertrouwen dat 
het project soepel zou worden uitgevoerd, volgens de hoge 
standaard die de school en haar gebruikers verwachten.

Het productassortiment van Excel vormt een end-to-end-
oplossing waarbij prestaties en installatiegemak een eerste 
vereiste zijn. Met de nadruk op compatibiliteit en het voldoen 
aan de normeringen van kabel tot serverkast, betrouwbaarheid 
en productbeschikbaarheid is Excel de complete vertrouwde 
oplossing. 



Excel-producten worden ook gecontroleerd door een aantal 
onafhankelijke partijen. Excel heeft al meer dan 15 jaar 
geïnvesteerd in dergelijke test- en verificatieprogramma's. 
Verificaties door derden zijn onafhankelijk. Naast het testen van 
het onderdeel en het kanaal, worden de productiefaciliteiten 
voor steekproefsgewijze controles bezocht om zo de 
consistente kwaliteit van het productieproces te waarborgen. 
De Moray Council kon er dus zeker van zijn dat de in Elgin’s High 
School geïnstalleerde producten van de hoogste kwaliteit zijn 
en een lange levensduur hebben, en tevens geschikt zijn voor 
een project als deze met ideeën voor toekomstige uitbreiding.

Ontwerp en Installatie:

De bekabelingsinfrastructuuroplossing is ontworpen met het 
oog op de school en de bredere gemeenschap. Het project 
speelde tussen april en september 2017, toen de herziene 
Verordening Bouwproducten (CPR), die vanaf juli 2017 
actief werd, de branche overspoelde. In het oorspronkelijke 
voorstel werden de belangrijke wijzigingen met betrekking 
tot technische normen in overweging genomen zodat de te 
renoveren school aan de Britse CPR-eisen zou voldoen. Dit 
was een bijzonder integrale overweging voor dit project. 
In het geval van een brand op de school was het belangrijk 
dat de ouders en leden van de gemeenschap die de faciliteit 
gebruiken, op de hoogte waren dat de geïnstalleerde 
bekabeling aan de nieuwste technologische normen voldeed. 
Bovendien zorgde Future Communications ervoor dat de 
nieuwe infrastructuur volledig gedocumenteerd, getest, 
gegarandeerd en geëtiketteerd werd, waardoor toekomstige 
toevoegingen, verplaatsingen en wijzigingen mogelijk waren. 
Hiermee werd een veel beheersbaarder proces voor de IT-
afdeling van de school gecreëerd.

Excel Categorie 6A-bekabeling, conform CPR Euroklasse Dca, 
s2, d2, a1, is gekozen omdat het specifiek ontworpen is om de 
ISO/IEC, TIA en CENELEC voor Categorie 6A componenteisen 
te overtreffen. Dit zorgt voor Klasse EA link-prestaties over 
afstanden tot 90 meter en is geschikt voor toepassingen als 
10GBASE‐T. Elke kabel bestaat uit twee sets van twee paar die 
samengeslagen zijn in een “S“-configuratie met hoogwaardige, 
sterke, aluminium/polyester folietape als afscherming per paar. 
De “S“-folie configuratie verzekert de scheiding van de paren 
en verzekert zo ook de prestaties. De individuele paren hebben 
verschillende leglengtes om optimale prestaties te kunnen 
garanderen.

De Categorie 6A-bekabeling werd afgemonteerd in een 
onafgeschermde Excel Keystone Jack, waarvan het ontwerp 
versprongen 50 micro-inch vergulde contacten voor optimale 
prestatieniveaus heeft, evenals een gemetalliseerd kapje 
over de afgemonteerde aderparen om Alien Crosstalk te 
minimaliseren.  Bovendien is ondersteuning van nieuwe 
applicaties zoals 10 Gigabit Ethernet gegarandeerd met 
kanaalafstanden tot 100 meter, wat het de perfecte toevoeging 
voor de gekozen bekabeling maakt.  Deze Jacks passen 
in Excel contactdoosmodules, die in Excel-afdekraampjes 
werden geïnstalleerd, met een ergonomische afgeschuinde 
rand als esthetische aanvulling op het onlangs gerenoveerde 
schoolgebouw.

De backbone van de oplossing werd opgebouwd uit Excel 
OM3 50/125 μm Loose Tube glasvezelkabel, conform CPR 

Euroklasse Dca, s2, d0, a1. Deze compacte, lichtgewicht kabels 
zijn extreem flexibel en zijn snel en eenvoudig te installeren, 
waardoor ze ideaal zijn voor deze installatieomgeving waar 
de tijd op locatie krap is. De kabels zijn opgebouwd rond een 
met gel gevulde (niet-druppende en siliconenvrije) buis die tot 
24 kleurgecodeerde primair gecoate 250μm glasvezels bevat. 
Deze buis is bedekt met opzwelbare (voor waterdichtheid in 
lengterichting) garens als sterkte-elementen. De opdruk op 
de kabel bevat, voor traceerbaarheid, nu ook informatie over 
het CPR DoP-nummer, de test en classificatie van de kabel. 
Dit is met name belangrijk voor de IT-afdeling van de school, 
die cruciaal zal zijn voor het succes van een toekomstige 
uitbreiding van de locatie.

Het gebruik van glasvezel heeft een paar aanzienlijke 
voordelen bij het afwerken van een project als dit. De 
glasvezel werd ingezet om de kasten onderling te verbinden, 
zonder last te hebben van te lange lengtes zoals bij een 
traditionele koperkabelverbinding. Glasvezel is geschikt voor 
de transmissie van grote bandbreedtes, waardoor het de 
ideale keuze is als backbone bij het onderling verbinden van 
kasten. Deze hoogwaardige glasvezelkabel is ultiem bij het 
toekomstbestendig maken van de kern en de backbone van de 
oplossing door prestaties te leveren als 10GBASE-SR/SW over 
een afstand van 300 meter.

Een Environ SR800 42HE Serverkast werd gebruikt om 
de belangrijkste IT-appartuur in te plaatsen. Deze kasten 
zijn een veelzijdige serie van 800mm brede kasten 
met kenmerken die geschikt zijn voor een brede reeks 
toepassingen binnen de data-, beveiligings-, audiovisuele- 
en telecommunicatiemarkten.  Bij Elgin High School waren 
de kasten uitgerust met een anti-kantelbeveiliging voor 
verbeterde stabiliteit, evenals Environ sokkels. De sokkel 
verhoogt de totale hoogte van de SR-kast met ongeveer 
100mm en zorgt voor gemakkelijke toegang tot de onderkant. 
De sokkel heeft verwijderbare zijkanten om de bereikbaarheid 
voor het bekabelen en het waterpas zetten te bevorderen. 
Na de oplevering van het project zal dit vooral belangrijk 
zijn voor de IT-afdeling van de school, die verantwoordelijk 
zal zijn voor het onderhoud van de infrastructuur. Door dit 
zo eenvoudig mogelijk te maken, draagt dit bij aan effectief 
systeemonderhoud.  De SR-kasten bevatten een reeks Excel-
koper- en glasvezelpatchpanelen, Power Distribution Units 
en kabelrangeersystemen voor het creëren van een complete 
end-to-end-oplossing.

Om ten slotte de IT-afdeling van de school te ondersteunen bij 
het onderhouden van de infrastructuuroplossing, installeerde 
Future Communications een reeks laser gegraveerde etiketten 
op de patchpanelen en kasten, zodat de school gemakkelijk 
kon identificeren met welke apparatuur de kabels verbonden 
waren, zodat eventuele problemen simpel konden worden 
opgelost met minimale verstoring van het netwerk.  Excel's 
uitgebreide reeks op maat gemaakte laser gegraveerde 
etiketten vallen onder de Specialist Support Services, die de 
hoogste kwaliteit gelamineerde, laser gegraveerde labels biedt, 
geprint volgens de specifieke eisen van eindgebruikers, en 
creëren hiermee een unieke oplossing. 
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Het resultaat

Na 18 maanden vervangt de high-tech campus van £28,8 miljoen het bestaande gebouw en omvat het een 
fitnesscomplex, auditorium, bibliotheek en ultramoderne cateringfaciliteiten.  Bij de oplevering waren hoofddocent van 
Elgin High School Hugh McCulloch, Nick Goodchild van de raad van Moray, en Iain Lumsden van aannemers Balfour 
Beatty Construction en Linda Shearer van hub North Scotland aanwezig. Als onderdeel van het project is een nieuwe 
onderwijs- en sportfaciliteit naast de bestaande Elgin High School gebouwd, die ook een belangrijke rol zal gaan spelen 
als gemeenschapsfaciliteit, met sport- en podiumvoorzieningen voor openbaar gebruik.

Toen het project, na de herfstvakantie in oktober, afgerond was, arriveerden de studenten op de school om hun nieuwe 
gebouw te bekijken.  Toen de eerste golf leerlingen het gebouw binnenging, zei McCulloch: "De blik op de gezichten 
van de leerlingen was absoluut fantastisch; ze zijn volkomen verbaasd en betoverd door het feit dat dit nu hun nieuwe 
school is.  De uitstekende faciliteiten die worden aangeboden, zoals de podiumvoorzieningen, de sportfaciliteiten, de 
onderwijs- en leeromgevingen zijn werkelijk voortreffelijk.  Eerlijk gezegd zijn ze uniek, niet alleen in de regio, maar in 
het hele land.  Dit is een bijzonder trotse dag voor het fantastische personeel hier, de leerlingen en voor mij."

Nadat hij hen op hun nieuwe school had verwelkomd, namen oudere leerlingen groepen door de school om hen de weg 
te wijzen en vertrouwd te laten worden met de faciliteiten. De school bruist van nieuwe technologie, zoals apparatuur 
voor ouderejaarsstudenten om te gebruik te maken van onderwijs op afstand en digiborden in elk klaslokaal. Elgin High 
School heeft nu een IT-infrastructuuroplossing waarmee de school haar studenten volledig kan ondersteunen met het 
gebruik van allerlei elektronische apparaten die nodig is bij het leren en het verrijken van hun tijd op school.

Over het voltooide project, dat in september 2017 werd afgerond, zei Cllr Tim Eagle, voorzitter van de commissie voor 
kinderen en jongeren van Moray Council: "Dit is echt een zeer welkome mijlpaal voor de leerlingen en het personeel 
van Elgin High.   Ik weet dat iedereen hard heeft gewerkt om de school voor vandaag klaar te maken, zelf tijdens de 
herfstvakantie, en aan de blik op de gezichten van de jongeren is te zien dat het de moeite waard is geweest. Ik feliciteer 
onze medewerkers op alle afdelingen voor wat ze hebben bewerkstelligd."

De tweede fase van het herontwikkelingsprogramma zal binnenkort beginnen, waarmee de oude school gesloopt wordt 
om plaats te maken voor de aanleg van een nieuw kunstgras sportveld en gemoderniseerde parkeerfaciliteiten.


