PROJECT Oude campus wordt modern servicecentrum

GESPREK MET PHILIP JANSEN, PROJECTLEIDER BIJ IMTECH.

OUDE CAMPUS WORDT
MODERN SERVICECENTRUM
In Boom werd de vroegere campus ‘Den Brandt’ gerenoveerd tot een modern servicecentrum met een
rusthuis en kantoren voor de lokale politie, de VDAB en de RVA. Door onvoorziene omstandigheden
nam installatieconcern ‘Imtech’ de elektriciteitswerken op het laatste moment over. “Geen evidentie”,
herinnert projectleider Philip Jansen zich, “het project bevond zich in de eindfase terwijl onze ploeg
nog aan het inlopen was. Gelukkig konden we rekenen op een duidelijk bekabelingsschema van de
Cebeo-specialist.”
“Het lastenboek schreef een video- en
parlofoniesysteem van Aiphone voor”,
vertelt Philip Jansen. “Voor de hoofdingang werd een modulaire GT-buitenpost
met beldrukknoppen voorzien voor de oproepen naar de kantoren, en een GTDMbuitenpost met naamzoeksysteem voor de
63 serviceflats. Via die laatste buitenpost
is het ook mogelijk om een telefoongesprek te voeren met het OCMW-kantoor

van Boom, dat iets verderop gelegen is.”
“In het gebouw zelf heeft elk kantoor een
eigen modulaire GT-buitenpost gekoppeld aan een GT1CL video-binnenpost.
Elke serviceflat beschikt dan ook nog over
een eigen binnenpost met beeldscherm.
Oproepen naar het politiekantoor gebeuren via een stand-alone toestel, ook van
Aiphone.”
“Alles samen ligt hier voor het video- en

parlofoniesysteem alleen al ongeveer drie
kilometer kabel”, weet Philip. “Gelukkig
konden we terugvallen op het duidelijke
bekabelingsschema, dat de specialist
Home & Building Automation van Cebeo
op maat van dit project heeft ontworpen.
Dit heeft ons werk zeker een stuk vereenvoudigd. De specialist van Cebeo koos
voor aangepaste C200M-kabel, met PEisolatie in plaats van de standaard vinylisolatie. Door de grote afstand zou er
zich op vinyl een condensator vormen,
en dit verstoort de werking van de
telefoniesignalen. Bij kabels met PEisolatie komt dit probleem niet voor.”

ABITANA
“Voor het datanetwerk werd in het
rusthuis gekozen voor het Smart Media Netwerk van Abitana”, gaat Philip
verder, “een erg populaire toepassing
voor rust- en verzorgingstehuizen. In
elke assistentiewoning voorziet deze
toepassing een aantal RJ45-aanslui-

Elk kantoor heeft een eigen modulaire GT-buitenpost gekoppeld aan een GT1CL video-binnenpost.
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De vroegere campus ‘Den Brandt’ bij
start van de renovatiewerken.

tingen, dé universele stekker voor communicatie.
In elke woning bevindt er zich tevens een centrale
kast met de aansluitingen van de communicatiestekkers. In die kast komen ook de centrale modules voor televisie, telefonie en het internet toe.”
“Met een patchkabel wordt een verbinding gemaakt tussen de gewenste toepassing in de kast
en de aansluiting die overeenkomt met de stekker in de kamer. De functie van een stekker kan
gemakkelijk gewijzigd worden door het overeenkomstige contact in de centrale kast met een andere module te verbinden. Een erg flexibel systeem dus, en net daarom zo populair in zulke omgevingen. De bewoners kunnen de inrichting van
hun woning nog volledig zelf kiezen.”

FAILLISSEMENT
Het bedrijf dat initieel werd aangesteld voor de
elektrische installatie voor dit project, ging over
de kop terwijl de medewerkers ervan volop bezig
waren met de structurele bekabeling. Het team

van Imtech nam de werkzaamheden over na dit
faillissement. “Dit was absoluut geen evidentie”,
herinnert projectleider Philip Jansen zich. “Je
loopt eigenlijk achter de feiten aan; de werf bevindt zich in de afwerkfase terwijl je team nog aan
het inlopen is. Onze eerste uitdaging was het werk
van het failliete bedrijf controleren. Want het heeft
weinig zin om stopcontacten te monteren als je
niet eens zeker weet of de kabels ervan wel correct liggen. Het gebeurde onder grote druk, want
de andere nevenaannemers wachtten op ons om
hun werk af te ronden. Het was een tijdrovend
werkje, maar wel noodzakelijk. Hadden we die
controle toen niet gedaan, dan zaten we nu in de
problemen.”
“De tijd was zeker niet onze vriend. We namen dit
project over in oktober 2012, en op 1 juni was de
oplevering al voorzien. Op de drukste momenten
stonden we hier met meer dan twintig Imtechmedewerkers op de werf. Maar goed, we hebben
hard gewerkt, en mede dankzij de duidelijke schema’s en de logistieke ondersteuning van Cebeo
haalden we de deadline.”

Nu een modern servicecentrum met een
rusthuis en kantoren voor de lokale politie,
de VDAB en de RVA
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INSTALLATEUR:
Imtech nv.

TECHNISCHE INFO:

Smart Media Netwerk van
Abitana

- video- en parlofoniesysteem van Aiphone
- C200M-kabel met PE-isolatie
- Smart Media Netwerk van Abitana
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