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Eisen
Een toekomstbestendige installatie die de IT-infrastructuur van de 
nieuwe Community Campus en de bijbehorende faciliteiten ondersteunt.

Apparatuur

Excel Categorie 6 Dca-klasse bekabeling met bijbehorend 
schakelmateriaal, Excel OM1 Loose Tube-bekabeling en pigtails, 
Excel Environ 42HE (CR) Netwerkkasten, 42HE (ER) Apparatuurkasten 
uitgerust met sokkels, met daarin verschillende Excel Power Distribution 
Units, verticaal kabelmanagement en 24-voudige Multimode 
Glasvezelpatchpanelen en 48-poorts Categorie 6 Patchpanelen.

Een Overzicht:

Het oude gebouw van Wicks High School stamt uit 1910 en na 
107 jaar zou de Wick Community Campus het nieuwe Wick High 
School-gebouw, de Pulteneytown Academy Primary School 
en de South Primary School faciliteren als onderdeel van het 
Schotse 'Schools for the Future'-programma, wat hiervoor meer 
dan £17 miljoen van de Schotse regering ontving. Het project 
op de Wick Community Campus was gericht op het creëren van 
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een toekomstbestendige en innovatieve leeromgeving voor 
leerlingen van alle leeftijden om nog vele jaren te kunnen leren.  
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, zoals 80 
digiborden en een volledig functioneel IPTV-systeem voor een 
duidelijke digitale signatuur.

De voorbereidingen voor de £48,5 miljoen kostende 
Community Campus in Wick begon in juli 2014 met de eerste 
graafwerkzaamheden op de locatie van de nieuwe faciliteit, 
uitgevoerd door de plaatsvervangend eerste minister. Deze zei: 
"Ik ben heel blij dat ik in Wick ben om deze belangrijke mijlpaal 
te markeren voor deze nieuwe schoolcampus en ik ben ervan 
overtuigd dat, wanneer het voltooid is, het een fantastische 
aanvulling zal zijn voor de lokale gemeenschap."

De campus vervangt de vorige Wick High School en brengt 
verschillende bestaande basisscholen, een kinderdagverblijf, 
sportfaciliteiten, een gemeenschappelijke bibliotheek en een 
zwembad samen tot één geïntegreerde gemeenschapsfaciliteit. 
Het ontwerp is gericht op een 120 meter lange rondgaande 
interne straat, die over de lengte van het gebouw loopt, met 
vleugels waarin lesaccommodaties worden gescheiden op 

basis van afdelingen en hun individuele eisen. De straat en 
het binnenplein worden gebruikt als extra half-overdekte 
buitenruimte om te eten, op te treden en te spelen.  Hoewel 
fysiek gescheiden, zijn het zwembad, de fitnessruimte en de 
bibliotheek volledig geïntegreerd in de algehele campus.



De Juiste Partner

De hoofdaannemer voor het project was Morrison Construction, 
die GA Barnie Group aanstelde als bouwkundig- en 
elektrotechnisch aannemer, met wie Excel Cabling Partner Future 
Communications al eerder samenwerkte aan verschillende 
projecten over diverse verticale markten.  

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 
17.500 m2 grote campusproject in Wick.

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 
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 Wick Community Campus-project. Uiteindelijk leidden hun 
specialismen en mogelijkheden met het assortiment er toe dat ze 
geselecteerd werden om de installatie met de juiste producten 
voor de projecteisen uit te voeren.

Het juiste product

Vanwege de bekendheid van het Wick Community Campus-
project binnen de lokale gemeenschap en de grootte van 
de locatie, 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 basisschool 
en de nevenactiviteiten.  Met het oog op een technologisch 
innovatief gemeenschapsgebouw moest de algehele oplossing 
toekomstbestendig zijn, met de mogelijkheid om verschillende 
slimme apparaten en draadloze Access Points te ondersteunen.

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 nieuwe moderne 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.  Omdat de campus zoveel 
faciliteiten en leeromgevingen omvatte, was het onvermijdelijk 
dat het aantal mensen dat het netwerk gebruikte, 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 bouwkundig- 
en elektrotechnisch aannemer 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. 
Alle betrokkenen bij het Wick Community Campus-project 
konden er dus zeker van zijn dat de geïnstalleerde producten 
van de hoogste kwaliteit zijn, een lange levensduur hebben en 
goed geschikt zijn voor het nieuwe gebouw.

Ontwerp en Installatie

De bekabelingsinfrastructuuroplossing is ontworpen met 
het oog op de school en de bredere gemeenschap. Terwijl 
het project plaatsvond op het moment dat de herziening van 
de Verordening Bouwproducten (CPR) actief werd, heeft het 
voorstel voor de gestructureerde bekabeling de belangrijke 
wijzigingen met betrekking tot technische normen in 
overweging genomen zodat de campus aan de Britse CPR-
eisen zou voldoen. Dit was een bijzonder integrale overweging 
voor dit project. In het geval van een brand in de school of 
de omliggende faciliteiten, 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 en gegarandeerd werd in 
overeenstemming met wettelijke eisen, waarmee een veel 
beheersbaarder proces voor de IT-afdeling van de school werd 
gecreëerd.
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Excel Categorie 6 U/UTP Dca-klasse bekabeling is ontworpen 
om de TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 en ISO/IEC 11801 
Categorie 6-specificaties te overtreffen. Elke kabel bestaat uit 
8 kleurgecodeerde polyethyleen geïsoleerde aders. Deze zijn 
getwist in 4 paren met verschillende leglengtes. Deze paren 
worden dan gevormd rond een centrale ‘X‘-vormige polyethyleen 
vuller, die helpt bij het handhaven en het verbeteren van 
de kabel en het ondersteunen van optimale Crosstalk-
prestaties. Excel Categorie 6-kabel is ontworpen voor optimale 
ondersteuning van high-speed dataprotocols die 1 Gbps aan het 
werkstation leveren. De kabel kan snel en gemakkelijk worden 
geïnstalleerd zonder specialistische installatiegereedschappen 
en wordt geleverd in haspelverpakkingen voor een snelle, 
probleemloze installatie.

De bekabeling werd afgemonteerd in Excel 48-poorts 
onafgeschermde lege patchpanelen, die ontworpen zijn om aan 
de nieuwste ISO- en TIA-eisen voor Categorie 6 te voldoen of 
deze te overtreffen.  Elk paneel is voorzien van een voorgedrukt 
zelfklevend stickervel genummerd van 1-96 voor het op locatie 
snel en eenvoudig etiketteren.  De panelen beschikken echter 
ook over een labelveld met een venster boven elke afzonderlijke 
poort, zodat de IT-afdeling van Wick Campus de velden zelf kan 
labelen voor het aanduiden van de verbindingslocatie van elke 
poort, dit ter ondersteuning van toekomstig onderhoud aan het 
systeem. De panelen zijn ook voorzien van een rangeerbeugel 
achterop die snel en gemakkelijk aan het paneel kan worden 
bevestigd zonder dat er bevestigingsmateriaal nodig is. 
Hierdoor is de kabelgeleiding van het paneel gemakkelijker 
binnen de kasten te beheren en wordt de trekkracht op de 
kabels verminderd. Door de hele Wick Community Campus 
werd de bekabeling aangesloten op onafgeschermde Keystone 
Jacks, die in enkel- en dubbelvoudige frontplaatjes met 
schuine afdekramen werden geïnstalleerd. De ergonomische 
afgeschuinde rand benadrukte de esthetiek van het moderne 
nieuwe gebouw.

De backbone van de oplossing werd opgebouwd uit Excel OM1 
62.5/125μm Loose Tube glasvezelkabels, conform CPR Euroklasse 
Dca, s2, d0, a1, die speciaal zijn ontworpen voor binnen- en 
buitentoepassing. Deze compacte, lichtgewicht kabels zijn 
zeer flexibel en snel en gemakkelijk te installeren. 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 
de infrastructuuroplossing en diens onderhoud.

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 1000GBASE-
SX over een afstand van 275 meter.  De glasvezelbekabeling 
werd afgemonteerd in 24-voudige Multimode glasvezel 
patchpanelen, ontworpen als een schuivende "lade-achtige" 
behuizing voor het splicen van de Excel OM1-pigtails in de 
kasten. Het paneel is voorzien van kogellagers voor een soepele 
werking van de lade, evenals stofkapjes voor elke poort om stof 
en vuil op de vezel tegen te gaan, zodat vroegtijdige degradatie 
van de glasvezelbekabeling wordt voorkomen.

De koper- en glasvezelbekabeling en patchpanelen werden 
in Excel Environ 42HE (CR) Netwerkkasten geplaatst.  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.  Op de Wick Community Campus 
werden de kasten uitgerust met Environ sokkels om de totale 
hoogte van de CR-kasten met ongeveer 100 mm te vergroten 
en om voor eenvoudige kabeldoorvoer in de bodem te zorgen. 
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 het IT-team 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 kasten bevatten een reeks Excel Power 
Distribution Units en kabelrangeersystemen voor het creëren 
van een complete end-to-end-oplossing.
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Het resultaat

Na bijna drie jaar is de high-tech campus van £48,5 miljoen 
de thuisbasis van Wick High School, basisscholen, een 
kinderdagverblijf en ultramoderne faciliteiten, waaronder 
een gymnasium, een gemeenschappelijke bibliotheek en een 
zwembad.

Toen het project na de paasvakantie in 2017 klaar was, kwamen de 
studenten en het personeel, na een tweedaagse 'verhuisperiode' 
aan het einde van de paasvakantie, naar de school om hun nieuwe 
gebouw te zien.  Begeleid door twee doedelzakspelers markeerde een optocht van 400 mensen, waaronder studenten 
en personeel, de opening van het gebouw. Iedereen beefde van opwinding toen de eerste bel luidde en de leerlingen 
naar de hoofdingang liepen om door het personeel te worden begroet. 

Fiona Grant, hoofddocent van Wick High School vulde aan: "Al meer dan een eeuw diende de Wick High School de 
lokale gemeenschap van East Caithness in haar gebouwen aan de West Banks Avenue. Nu kijken onze medewerkers en 
leerlingen met grote opwinding en enthousiasme uit naar het volgende hoofdstuk van de rijke geschiedenis van onze 
school, met de verhuizing naar ons ultramoderne gebouw."

Over het voltooide project zei Michael Padzinski, CEO van hub North Scotland: "We zijn blij dat de studenten en het 
onderwijzend personeel nu een uitstekende omgeving hebben om te leren en zich te ontwikkelen. We hebben nauw 
samengewerkt met The Highland Council, Morrison Construction en de belangrijkste belanghebbenden voor het creëren 
van een moderne leercampus van wereldklasse die nog jarenlang de kern van de gemeenschap zal vormen."

Tijdens een ceremonie in Londen won het Wick-project goud in de categorie 'beste onderwijsproject', waarbij andere 
genomineerden bijvoorbeeld uit de Filippijnen, Polen en Frankrijk kwamen. Dichter bij huis was Levenmouth High 
School de andere Schotse deelnemer op de shortlist, wat hiermee een enorme bevestiging voor het team was dat 
verantwoordelijk was voor het aan omwonenden overdragen van de Wick Community Campus. Het is een echte 
weerspiegeling van de kwaliteit van het project, waarbij de school bruist van de nieuwe technologie, zoals apparatuur 
voor oudere studenten die in elk klaslokaal kunnen profiteren van slimme leertechnieken. Wick 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. De nieuwe campus zal 
ongetwijfeld een echt middelpunt voor de regio zijn en generaties lang leerlingen en individuen dienen.

https://www.facebook.com/hubNorthScot/videos/1886275958252791/

