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In dit referentiebestek wordt verwezen naar de volgende bijlagen:

1a Indelingsvoorstellen bij drie systeemkasten
1b Indeling systeemkast MER
1c Indeling systeemkast SER 
1d Indeling telefoniekast MER
2a Codering bij één gebouw
2b Codering bij meerdere gebouwen
2c Codering systeemkast 46HE    
3 Afmontage en codering glasvezelkabels
4 Voorbeeld inrichten ICT-ruimte 
5 Afstanden tussen U/UTP-bekabeling en stoorbronnen
6 Vullingsgraad kanalisatie
7 Overzicht te leveren rangeer- en aansluitsnoeren
8a Indeling MER, algemeen.
8b Indeling MER, elektrotechnisch.
8c Indeling MER, klimaattechnisch.
9a Indeling SER, algemeen
9b Indeling SER, klimaattechnisch
10 Keuzelijst
11a,b,c Documentatie DAS Infrastructuur
12 Protocol functionele test GTIS

Deel 3 Meetprotocol Handboek ICT-huisvesting en Bekabeling. versie 1.0
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00 ALGEMEEN

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING

00.01.10 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING
* In voorkomende gevallen onderstaande tekst aanvullen met: "ter vervanging

van/als uitbreiding op het huidige bekabelingssysteem".
De tekst aanvullen met algemene kenmerken van het specifieke project.
Het werk omvat:
- de aanleg van een universeel bekabelingssysteem;
- de inrichting van de ICT-ruimten en gebouwgebonden

infrastructuur;
- de aanleg van het bekabelingsysteem voor een

Distributed Antenna System in @@@
(globale omschrijving gebouw en organisatie).

00.03 WERKZAAMHEDEN DERDEN

00.03.10 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Door derden worden uitgevoerd:
* Onderstaand overzicht geldt voor het geval dit bestek uitsluitend de aanleg van

universele bekabeling omvat. In andere gevallen moet dit overzicht
dienovereenkomstig aangepast worden.
- Het leveren en aanbrengen van wandgoten, kabelgoten 

en ladderbanen voor het universele  bekabelings-
systeem;

- het leveren en aanbrengen van inbouwdozen voor de
aansluitpunten;

- het leveren en aanbrengen van de 230Vac voedingen  
met overspanningsbeveiligingen voor systeemkasten;

- het leveren en aanbrengen van de potentiaal-
vereffeningsrails in de SER's;

- het leveren en aanbrengen van koppelingen tussen
de potentiaalvereffeningsrails in verschillende 
SER's onderling en met de hoofdaardrail;

- het leveren en installeren van actieve netwerk-
apparatuur voor spraak- en datacommunicatie;

- het brandwerend afwerken van doorvoeren door 
brandwerende scheidingen en -vloeren.

- @@@
* Eventueel het rangeren en activeren van het bekabelingssysteem, let hierbij op 

bestekposten 75.62.11-a en verder
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING
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10 STUT- EN SLOOPWERK

10.00 ALGEMEEN

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
90. SLOOPWERK

Onder sloopwerk wordt verstaan het verrichten van die
demontagewerkzaamheden welke volgen uit het verschil
tussen de op de datum van aanvang van het werk
bestaande toestand en de volgens dit bestek en de
daarbij behorende tekeningen op te leveren nieuwe
toestand.

10.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
02. AFVOER VAN AFVAL

Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural 

(2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenwol.
- glaswol.
- overig afval.
- metalen.
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.
- vlak glas.
- papier en karton (emballage).
- PVC- en PE-leidingen.
- kunststof gevelelementen.
- gips(houdende) producten.
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.
Frequentie van afvoer: dagelijks.
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs.

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN
Het verbranden van vuil en andere materialen op het 
werkterrein is niet toegestaan.

10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 
26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd 
voor: sloopwerk.
Eisen werkplan: 
- Aan de hand van dit bestek en de tekeningen een 

sloopplan maken ter goedkeuring van de directie. Dit 
sloopplan wordt aangemerkt als gedetailleerd 
werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de 
UAV.

- Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de 
UAV dient het sloopplan tevens te bevatten:
- werkvolgorde en -methode (zie ook de

"totaalplanning");
- startdatum, alsmede datum schoon opleveren;
- op welke wijze de sloop wordt uitgevoerd;
- te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen;
- te treffen hulpvoorzieningen voor instandhouden

diverse installatiedelen;
- opslag afkomend materiaal;
- afvoer afkomend materiaal.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd
werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Het sloopplan ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

Rijksgebouwendienst Directie Advies & Architecten datum:  30-07-2008
licentienr.  88.22.04.E paginanr.  4



Handboek ICT-huisvesting en Bekabeling. versie 1.0 - Deel 2 Projectnr: __.__ ___
Referentiebestek

De werkzaamheden niet eerder aanvangen dan
na goedkeuring van het sloopplan.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
- overeenkomstig bepaling 01.02.26-04.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- overeenkomstig bepaling 01.02.26-04.

09. MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer
een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en
wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

10.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. HERSTELLEN VAN SCHADE

Schade aan bestaande leidingen, kabels en kanalen,
welke zullen worden gehandhaafd, zullen voor rekening
van de aannemer worden hersteld.
Alle kosten, voortvloeiende uit onzorgvuldig slopen 
en beschadigingen aan eigendommen van derden, zijn
voor rekening van de aannemer.

91. KLEINE SLOOPWERKZAAMHEDEN
Kleine sloopwerkzaamheden, die niet in het bestek
worden genoemd, maar wel uit het werk voortvloeien,
worden geacht onderdeel uit te maken van het werk en
geven geen recht op verrekening.

92. OPONTHOUD TIJDENS SLOOPWERK
Oponthoud tijdens het sloopwerk kan nimmer tot
kostenverhoging dan wel bouwtijdverlenging aanleiding
geven.

93. VOORZORGSMAATREGELEN
De aannemer draagt er zorg voor, dat de sloopwerken
zodanig worden uitgevoerd, dat het gebruik van de
niet ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder
overlast en overeenkomstig hun bestemming voortgezet
kan worden.
Het demonteren dient met zorg te geschieden door 
eigen personeel van de aannemer zonder aan het 
bestaande gebouw schade toe te brengen.
De aannemer dient zelf voor de benodigde containers 
(zowel vuilcontainers als containers voor tijdelijke 
opslag) zorg te dragen.

10.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. STORTINGSBEWIJS AFKOMEND VUIL

De aannemer verstrekt aan de directie de afgifte- 
c.q. stortingsbewijzen van door sloopwerkzaamheden
uit het werk vrijkomend afvalmateriaal.

10.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. OPSLAAN AFKOMENDE MATERIALEN

De van de sloop afkomende materialen welke op
aanwijzing van de directie wederom toegepast zullen
worden zorgvuldig verwijderen, schoonmaken en op een
nader te bepalen plaats opslaan.

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK

10.32.90-a VERWIJDEREN BESTAANDE BEKABELING
1. TE VERWIJDEREN BEKABELING

De te verwijderen bekabeling omvat:
* De te verwijderen bekabeling hier globaal omschrijven en eventueel nader toelichten om 

welke gebouwdelen het gaat. Verwijs eventueel naar tekeningen/blokschema's van de 
bestaande bekabeling om een indicatie van de omvang te geven. Wanneer tekeningen 
ontbreken, dan hier in tekst nadere omschrijving geven.
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- Telefoonbekabeling norm88 met vierpolige
contactdozen;

- Coaxiaal bekabeling;
- Seriële bekabeling RS232;
- IBM Cabling System;
- Universele bekabeling UTP/FTP/STP;
- @@@.

2. TE HANDHAVEN ONDERDELEN VAN DE BEKABELING
* Wanneer onderdelen van de bestaande bekabeling gehandhaafd moeten blijven 

(bijvoorbeeld hergebruik van kasten of kabels die opnieuw afgemonteerd moeten 
worden), dan dit hier expliciet beschrijven en in bestekspost 75.20.09-a nader aangeven 
hoe dit moet worden ingepast in de nieuwe bekabeling.
De volgende onderdelen van de bestaande bekabeling
moeten in stand gehouden worden voor hergebruik in de
nieuwe bekabeling:
- @@@

3. ACHTERBLIJVENDE VOORZIENINGEN
Voorzieningen voor bestaande bekabeling die niet
eenvoudig verwijderd kunnen worden, mogen alleen op
nadrukkelijke goedkeuring van de directie gehandhaafd
blijven, op voorwaarde dat deze ordelijk worden
afgewerkt, met name als deze in het zicht zitten. Zo
moeten ongebruikte inbouwdozen c.q. montagedozen met
passende blindplaten worden afgewerkt.
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.00 ALGEMEEN

75.00.19 CODERINGSSYSTEMATIEK
01. CODERINGSSYSTEMATIEK UNIVERSELE BEKABELING

Alle onderdelen van de bekabeling moeten duidelijk en 
onuitwisbaar van de desbetreffende identificatiecode 
zijn voorzien overeenkomstig bijlage nr. 2a "Codering 
in één gebouw" en bijlage nr. 2c "Codering systeem-
kast 46HE."

* In een campussituatie verwijzen naar bijlage nr. 2b "Codering bij meerdere gebouwen".
Alle kabels moeten bij begin- en eindpunt van een 
niet afneembare code zijn voorzien die ook zichtbaar 
is na afmontage.

02. CODERING
De aannemer dient aan de hand van onderstaande 
gegevens een voorstel voor de codering van alle 
bekabeling en aansluitpunten te doen en ter 
goedkeuring bij de directie in te dienen.

Binnen het gebouw of gebouwencomplex moeten de 
verdelers en kasten als volgt worden gecodeerd:
codering: bestemd voor: beschikbaar:
00 t/m 09 campussysteemkasten 10 codes
10 t/m 19 telefooncampussysteemkasten 10 codes
20 t/m 89 hoofdsysteemkasten 70 codes
90 t/m 99 telefoonhoofdverdelers 10 codes
0Y-0Z t/m 9Y-9Z bijzondere kasten 20 codes
0A-0X t/m 9A-9X overige systeemkasten 240 codes

Bijzondere kasten zijn bijvoorbeeld kasten in 
computerruimten, EFR en mobiele providerkasten in de 
MER.

Voor campus- en vertikale glasvezelbekabeling bestaat 
de kabelcodering uit het nummer van elke kast met de 
codering van de eerste connector aan de kabel op de 
betrokken kasten.

Voor de campusbekabeling telefoon bestaat de codering 
uit de nummers van de verdelers, gevolgd door het 
eerste stiftnummer van de kabel op de betrokken 
telefoonverdelers.
Voor de vertikale bekabeling telefoon bestaat de 
codering uit de nummers van de verdelers, gevolgd 
door het eerste stiftnummer van de kabel op de 
telefoonhoofdverdeler en de eerste connector op de 
betrokken systeemkast.
Bij de codering van de horizontale bekabeling 
(aflopers) kan worden volstaan met het aangeven van 
het nummer van de kast en de plaats van de RJ45- 
connector op de kast.

75.00.29 MONTAGEVOORSCHRIFTEN UNIVERSELE BEKABELING
* Deze bepaling altijd opnemen en waar nodig aanvullen.
01. EMC-VOORSCHRIFTEN

Voor de benodigde afstanden tussen stoorbronnen en 
U/UTP-bekabeling moeten waarden worden gehanteerd 
overeenkomstig bijlage nr. 5 "Afstanden tussen  
U/UTP- bekabeling en stoorbronnen".
Bij zwaardere voeding-tracés boven circa 40kVA moeten 
de voedingskabels (sterkstroomkabels) en universele 

Rijksgebouwendienst Directie Advies & Architecten datum:  30-07-2008
licentienr.  88.22.04.E paginanr.  7



Handboek ICT-huisvesting en Bekabeling. versie 1.0 - Deel 2 Projectnr: __.__ ___
Referentiebestek

bekabeling in separate goten worden gelegd, waarbij 
een zo groot mogelijke afstand tussen de goten wordt 
aangehouden.
Kruisingen van U/UTP-bekabeling en voedingskabels in 
goten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.
In wandgoten en kabelgoten/ladderbanen moeten metalen 
scheidingschotten worden toegepast tussen 
sterkstroom, universele-, en 'overige zwakstroom-
bekabeling'. Daarbij moet de U/UTP-bekabeling op de 
grootst mogelijke afstand van de sterkstroom-
bekabeling gebundeld worden gelegd.
Kabels in horizontale tracé's moeten worden gebundeld 
zodat van richting veranderde bundels niet onnodig 
kruisen met de hoofdbundel.

02. KLIMAATEISEN
De universele bekabeling mag tijdens transport, 
opslag of verwerking, niet worden blootgesteld aan 
vocht en vuil.
Voor temperatuur gelden de volgende eisen (ISO 11801 
respectievelijk EN 50173):
- tijdens opslag minimaal -20°C en maximaal +60°C
- tijdens installatie minimaal 0°C en maximaal +50°C.

03. AFMONTAGE
De afmontage van glasvezelkabels moet geschieden 
overeenkomstig bijlage nr. 3 "Afmontage en codering 
glasvezelkabels".
Voor het aanstrippen van de bekabeling moet een 
geschikte kabelstripper worden toegepast.

04. OPSTELLING SYSTEEMKASTEN
Systeemkasten mogen met één zijkant tegen een muur 
worden geplaatst. Meer systeemkasten in één ruimte 
moeten met de zijden tegen elkaar worden geplaatst.
Aan de voor- en achterzijde van systeemkasten moet 
over de volle breedte van de kast een verkeersruimte 
van minimaal 900mm breed aanwezig zijn.
Aan de vrije zijkant van een (groep) systeemkasten is 
een verkeersruimte van 900mm breed noodzakelijk.
Deze vrije ruimten mogen niet worden beperkt door een 
stijgschacht of overige vast op te stellen apparatuur 
(bijvoorbeeld voor koeling).
De vrije hoogte in bovengenoemde verkeersruimte moet 
minimaal 2400mm zijn.
De opstelling van de systeemkasten dient voor de MER  
te geschieden conform bijlagen nr. 8a, 8b en 8c 
"Indeling MER, algemeen, elektrotechnisch en 
klimaattechnisch" 
De opstelling van de systeemkasten dient voor de SER 
te geschieden conform bijlagen nr. 9a en 9b "Indeling 
SER, algemeen en klimaattechnisch".

75.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01. REVISIETEKENINGEN
* Onderstaande tekst heeft uitsluitend betrekking op universele bekabeling, het DAS en 

de GTIS. Wanneer de universele bekabeling is opgenomen in een bestek voor alle 
elektrische installaties, dan moeten in deze bestekspost ook de revisiebescheiden van 
andere communicatie- en beveiligingsinstallaties aan de orde komen. Revisietekeningen 
dienen te voldoen aan de "Regeling revisietekeningen" zoals deze beschikbaar gesteld 
wordt via de rijksgebouwendienst/rijksdienst internetsite.
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
van:
- de universele bekabeling;
- het Distributed Antenna System;
- de Gebouwgebonden technische infrastructuur in de 

ICT ruimten.
De revisie dient te geschieden op de bestaande CAD-
bestanden.
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De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de
onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
De revisietekeningen dienen te bestaan uit:

* De Rijksgebouwendienst bepalingen voor revisietekeningen en revisiebescheiden 
opnemen en waar nodig aanvullen. Desgewenst bepalingen voor CD-Roms opnemen. 
Let op dat de bepaling over revisie niet dubbel terugkomt bij een geintegreerd bestek.
- witdrukken op papier, gebonden in ordners;
- CD-ROM met AutoCAD DWG-bestanden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 

* Eén exemplaar van de ter goedkeuring te verstrekken concept revisietekeningen is 
bedoeld voor controle; beide andere exemplaren zijn bedoeld als onderlegger voor de 
gebruiker om rangeerlijsten voor data en telefoon te kunnen samenstellen op basis van 
het vloerplan.
Idealiter geschiedt dit laatste met gebruik van de goedgekeurde revisietekeningen, maar 
in de praktijk zijn die veelal te laat zodat noodgedwongen uitgeweken moet worden naar 
concept revisietekeningen.

- papieren witdrukken (set): 3.
- goedgekeurde: 

- papieren witdrukken (set): 3;
- DWG-bestanden op CD-ROM (set): 2.

Tijdstip van levering:
- concept tekeningen ter goedkeuring:

- bij oplevering van de installaties;
- goedgekeurde tekeningen:

- binnen 1 maand na ontvangst van commentaar op de
concept tekeningen.

Vorm van verstrekking:
- papieren witdrukken in standaard 2-rings ordners;
- CD-ROM in kunststof bewaardoos, geschikt voor een 

2-rings ordner;
- ordner en CD-ROM per stuk voorzien van een 

inhoudsopgave en tekeningenlijst in XLS-formaat.
02. REVISIEBESCHEIDEN

De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de
volgende installatie-onderdelen:
- het gestructureerde bekabelingssysteem.
Revisiebescheiden moeten bestaan uit:
- standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste

onderdelen.
- meetrapporten welke dienen te bestaan uit afdrukken

op papier en elektronisch op CD -ROM (zie ook het
Meetprotocol van het Handboek ICT-huisvesting en 

Bekabeling ).
- administratie van alle bekabeling op papier en XLS-

bestanden op CDROM of USB-memorystick.
De afdrukken op papier van genoemde meetgegevens en
XLS-bestanden, die betrekking hebben op de
horizontale bekabeling, moeten beide gesorteerd zijn
op de codering van de aansluitpunten.
Aantal te verstrekken revisiebescheiden:
- ter goedkeuring

- papieren afdrukken (set): 1.
- goedgekeurde:

- papieren afdrukken (set): 3;
- digitale bestanden op CD-ROM (set): 3.

Taal: Nederlands.
Tijdstip van verstrekking:
- concept tekeningen ter goedkeuring:

- bij oplevering van de installaties;
- goedgekeurde tekeningen:

- binnen 1 maand na ontvangst van commentaar op de
concept tekeningen.

Vorm van verstrekking:
- papieren witdrukken in standaard 2-rings ordners;
- CD-ROM in kunststof bewaardoos, geschikt voor een 
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2-rings ordner;
- ordner en CD-ROM per stuk voorzien van een 

inhoudsopgave en tekeningenlijst in XLS-formaat.
De revisie dient aangeleverd te worden conform de
aankruislijst beheerstukken.

90. TEKENSYSTEEM
* Deze bepaling kan eventueel opgenomen worden in het projectbestek (indien en voor 

zover van toepassing).
De revisietekeningen moeten worden vervaardigd in
AutoCAD laatste versie of in overleg met de directie 
voerder.
De bestaande CD-ROM met bestektekeningen, vervaardigd
met AutoCAD, worden op verzoek aan de aannemer ter
beschikking gesteld.

75.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
* Deze bepaling kan vervallen wanneer dit punt wordt verwerkt in artikel 01.02.22.

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie
verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de 
levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de 
vermelde periode.
Onderdeel: 
- horizontale bekabeling;
- glasvezelbekabeling;
- optioneel: telefoniestamkabel;
- te garanderen door: 

- fabrikant, of door de leverancier;
- periode: 

- vanaf gereedkomen tot minimaal 15 jaar na
oplevering.

09. GARANTIES EN CERTIFICERING
De leverancier dient de werking van het bekabelings-
systeem op channel niveau conform de huidige 
standaard ISO/IEC 11801: 2002, 2nd Edition inclusief 
Amendment 1, te garanderen.
De gegeven garantie omvat zowel de werking van de 
onderstaande protocollen als een product garantie 
inclusief de arbeid benodigd voor het vervangen van 
deze producten bij niet goed functioneren.
Gegarandeerde data-protocollen tot op de werkplek 
zijn gebaseerd op de Class E augmented verbinding 
zoals gespecificeerd in de ISO 11801: 2002, 2nd 
Edition inclusief Amendment 1.
Bij het certificaat dient een overzicht gevoegd te 
worden, van alle toegepaste onderdelen met aangeven 
van de hoeveelheden.

75.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
09. ACCEPTATIEPROCEDURE
* Deze bepaling is optioneel en kan zeker vervallen wanneer (vrijwel) alleen bestaande 

apparatuur wordt aangesloten of wanneer de bekabeling eerst wordt opgeleverd en pas 
daarna door derden daarop netwerk- en telefoonapparatuur wordt aangesloten.
Naast de gebruikelijke opleveringsprocedure tussen 
aannemer en opdrachtgever moet de aannemer 
medewerking verlenen aan acceptatieprocedures tussen 
de aannemer en de leverancier van de telefoon-
apparatuur en tussen de aannemer en de leverancier 
van de netwerkapparatuur.

19. ASSISTENTIE BIJ INGEBRUIKNAME
* De hier gevraagde assistentie kan naar wens worden aangescherpt door de verlangde 

prestatie nader te omschrijven óf door bijvoorbeeld een normtijd per aansluitpunt te 
vermelden.
De aannemer verleent ter plaatse assistentie aan de 
apparatuurleveranciers bij de ingebruikname van de 
universele bekabeling, voor het beantwoorden van 
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vragen en het oplossen van problemen in de 
bekabeling.

75.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. HALOGEENVRIJE BEKABELING

Alle vaste inpandige kabels (buigzame en niet-
buigzame leidingen) dienen moeilijk brandbaar en 
halogeenvrij te zijn.

75.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN

75.10.41-a UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
0. UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

Systeemomvang:
Het universele bekabelingssysteem bestaat uit:
- campussysteem (zie 75.10.41-b);
- verticaal systeem (zie 75.10.41-c);

* In de meeste gevallen is geen sprake van een campussituatie en vervalt dus dit 
onderwerp hier, evenals diverse besteksposten die specifiek daarvoor bedoeld zijn.
Wanneer ook geen sprake is van verticale bekabeling, dan moeten uiteraard ook alle 
daarop betrekking hebbende onderdelen uit dit referentiebestek achterwege gelaten 
worden.
- horizontale bekabeling (zie 75.10.41-d).
Alle componenten behorende tot de koperbekabeling 
(kabels en aansluitmateriaal voor telefoonstam-
bekabeling en horizontale bekabeling, alsmede patch- 
en aansluitsnoeren) moeten van één leverancier worden 
betrokken. Dit geldt eveneens voor de glasvezel-
bekabeling.
Installatierichtlijn:
- het bekabelingsysteem dient te worden aangelegd 

volgens de richtlijnen en eisen die beschreven staan 
in de standaard ISO/IEC 11801 2nd Edition inclusief 
Amendment 1.

- het systeem dient eveneens aan de EMC/EMI normen 
EN50081, EN50082, EN55022 en prEN55105 te voldoen 
mits de aangesloten actieve componenten die op het 
bekabelingsysteem zijn aangesloten ook aan dezelfde 
EMC/EMI richtlijnen voldoen.

- tevens dient de installatie te worden aangelegd 
volgens de richtlijnen van de leverancier van de 
toegepaste producten.

- indien geen specifieke installatie-eisen worden 
gesteld, zal de installatie worden ontworpen en 
aangelegd volgens de Europese richtlijnen van de 
EN50174-1 en EN50174-2.

Systeembeschrijving:
* Hier wordt verwezen naar de ISO 11801:2002, 2nd edition.

Op deze plaats kan nader omschreven worden wat de opzet is van de nieuwe 
bekabeling en of het nieuwbouw, renovatie, uitbreiding of vervanging betreft.
Bij uitbreiding of vervanging kan sprake zijn van behoud van (een deel van) 'bestaand 
werk'.
In dat geval moet deze bestekspost goed aansluiten op de tekst in bestekspost 
75.20.09-a.
- netwerktopologie: 

- campus: ster.
- verticaal: ster.
- horizontaal: ster.

- bekabelingssoort: 
- campus: glasvezel.
- verticaal: glasvezel en koper.
- horizontaal: koper.

De universele bekabeling moet voldoen aan de eisen 
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volgens ISO11801: 2002, 2nd edition inclusief 
Amendment 1.
Op tekening @@@ is een blokschema weergegeven met 
systeemkasten, de campusbekabeling, de verticale 
bekabeling en de aansluitpunten die met de 
horizontale bekabeling zijn aangesloten op de 
systeemkasten.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

75.10.41-b UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
0. UNIVERSEEL BEKABELING, CAMPUSSYSTEEM

Systeemomvang:
Het campussysteem bestaat uit:
- stervormige glasvezelbekabeling vanaf de 

datacampusverdeelkast;
Optioneel: aanvullend:
- ringvormige glasvezelbekabeling vanaf de 

datacampussysteemkast.
Systeembeschrijving:
- netwerktopologie: stervormig.
- bekabelingssoort: glasvezel
@@@

* De systeembeschrijving van het campussysteem is sterk afhankelijk van de specifieke 
situatie. Derhalve kan hiervoor in dit referentiebestek geen standaardtekst worden 
aangeleverd. De tekst onder 75.10.41-c kan als leidraad gebruikt worden.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Campussysteem, zie blokschema.

75.10.41-c UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
0. UNIVERSEEL BEKABELING, VERTICAAL SYSTEEM

Systeemomvang:
Het verticaal systeem bestaat uit:
- stervormige glasvezelbekabeling vanaf de 

datahoofdsysteemkast, via twee gescheiden tracés;
- stervormige koperbekabeling vanaf de telefoon-

hoofdverdeler.
Installatierichtlijn:
- De glasvezelkabels tussen de systeemkast in de MER 

en elke SER dienen een gescheiden hoofdroute te 
hebben en mogen elkaar in het traject niet kruisen.

- De brandwerendheid tussen de glasvezelroutes dient 
buiten de SER minimaal 60 minuten te zijn.
De codering, zoals aangegeven op bijlage nr. 2a, 2b 
en 2c "Coderingen ....", dient aangevuld te worden 
met een routeindicatie.

- Indien de lengte van de backbone bekabeling de 100 
meter overschrijdt dient naast de OM3 glasvezel, een 
single mode glasvezelkabel aangelegd te worden. Voor 
toepassingen tot 10 Gigabit kan dan gebruik gemaakt 
worden van OM3, daarboven van OS1.
De dimensionering van de backbone bekabeling bij 
lengtes boven de 100 meter wordt dan bij een SER 
met maximaal drie systeemkasten:
- twee glasvezelkabels OM3 met elk minimaal 12 

vezels tussen de systeemkast in de MER en elke SER;
- twee glasvezelkabels OS1 met elk minimaal 12 

vezels tussen de systeemkast in de MER en elke SER.
Systeembeschrijving:
- klasse (ISO 11801:2002, 2nd edition inclusief

Amendment 1):
- OF 300 en geschikt voor IEEE 802.3ba, te 

* De systeemomschrijving gaat uit van een maximale glasvezelkabellengte van 100 meter 
voor OM3. Indien deze lengte overschreden wordt dient er aanvullend een single mode 
(OS1) kabel toegepast te worden.

realiseren met OM3 en OS1 glasvezel, 
voor wat betreft de glasvezelbekabeling.
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- categorie 6a (Class E augmented): voor wat betreft 
de koper bekabeling (gelijk aan kwaliteit 
bekabeling van de horizontale bekabeling).

- netwerktopologie: stervormig.
- bekabelingscapaciteit:

- Bij verticale glasvezelbekabeling voor het 
communicatienetwerk wordt uitgegaan van twee 
glasvezelkabels met elk minimaal 12 vezels tussen 
de systeemkast in de MER en elke SER met maximaal 
drie systeemkasten.

- Bij vier systeemkasten in een SER is een derde 
glasvezelkabel met 12 vezels nodig. Deze kabel mag 
naast één van de andere kabels in het traject 
worden gelegd.

- bekabelingssoort: 
- glasvezel multi-mode: OM3;

- maximaal toegestane kabellengte (m): 100
- koperkabel: U/UTP, categorie 6a.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Verticaal systeem, zie blokschema.

75.10.41-d UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
0. UNIVERSEEL BEKABELING, HORIZONTAAL SYSTEEM

Systeemomvang:
- Aantal aansluitingen (st): volgens tekening @@@
Installatie richtlijn:
Vóór aanvang van de installatiewerkzaamheden moet een 
certificaat van een gemachtigd keuringsinstituut 
worden overhandigd, waaruit blijkt dat het aangeboden 
concept (kabels + aansluitmateriaal, verwerkt volgens 
fabrieksvoorschriften) voldoet aan de bovengestelde 
eisen.
Een verklaring van de concept leverancier met hierbij 
de garantie bepalingen kan hiervoor als alternatief 
ingediend worden.
Systeembeschrijving:
- klasse (ISO 11801:2002, 2nd edition, inclusief 

Amendment 1): E augmented.
- bekabelingssoort: UTP.
- max. toegestane kabellengte (m): 90
- aansluitpunten voor werkplekken aan te brengen in: 

- de wandgoten langs de gevel/vloer;
- multizuilen/vloerdozen;
en van bovenaf/onderaf te voeden;

- overige aansluitpunten en consolidation points:
- per stuk of per twee stuks afmonteren in inbouw- 

of opbouwdozen volgens tekening of op nadere 
aanwijzing van de directie.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Horizontaal systeem, zie blokschema.

75.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIE-ONDERDELEN

75.11.81-a BEHEERFACILITEIT UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
* Hier wordt bedoeld een specifieke applicatie voor het beheer van de bekabeling en van 

de rangeringen.
0. BEHEERFACILITEIT UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

@@@
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75.12 WERKBESCHEIDEN

75.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENING COMMUNICATIE-INSTALLATIE
* Onderstaande tekst heeft uitsluitend betrekking op universele bekabeling. Wanneer de 

universele bekabeling is opgenomen in een bestek voor alle elektrische installaties, dan 
moeten in deze bestekspost ook de werkbescheiden van andere communicatie- en 
beveiligingsinstallaties aan de orde komen. Wanneer sprake is van wijziging van de 
codering van te handhaven bekabeling, dan ook vragen om conversielijsten 
oude/nieuwe codering (deze zijn met name nuttig wanneer delen van de oude codering 
blijven zitten, bijvoorbeeld op kabeluiteinden).
De aannemer dient tekeningen en blokschema's van de
universele bekabeling te vervaardigen.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de locaties van:

- systeemkasten;
- de telefoonverdelers;
- de aansluitpunten.

- de coderingen van:
- de campus bekabeling;
- de verticale bekabeling;
- de horizontale bekabeling;
- de consolidation points.

Vorm van verstrekking tekeningen:
- papieren witdrukken:

- plattegronden: schaal 1:100
- blokschema's: A3 of A4-formaat
- kastindelingstekeningen: A3- of A4-formaat.

- - Overzichtslijsten te verstrekken op papier en
electronisch in XLS-formaat.

Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring:

- afdrukken in @@@-voud.
- goedgekeurde:

- afdrukken in @@@-voud;.
Tijdstip van verstrekking:
- concept tekeningen ter goedkeuring:

- @@@
- goedgekeurde tekeningen:

- @@@

75.12.30-a ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
0. WERKPLAN, INSTALLATIES
* Dit onderwerp vereist vooral aandacht bij herbekabeling van gebouwen die intussen in 

gebruik blijven. De hier gegeven voorbeeldtekst is op die situatie geënt, maar moet wel 
toegesneden worden op het specifieke project. Wanneer het geen herbekabeling betreft, 
kunnen echter ook elementen uit deze tekst gebruikt worden. Verwijs eventueel naar het 
algemene tijdschema in 01.02.26.
De aannemer stelt bij aanvang van het werk een 
werkplan met tijdschema op en legt dit in concept 
voor aan de directie.
Daarin moet rekening worden gehouden met de volgende 
uitgangspunten en randvoorwaarden:
- Het vervangen van de huidige bekabeling door de 

nieuwe bekabeling mag geen onderbreking veroorzaken 
in de bedrijfsvoering van de gebruiker.

- Bij omschakeling in delen moet in het tijdschema 
tot uiting komen welke delen wanneer worden 
omgeschakeld.

- In het tijdschema moeten de werkzaamheden van 
derden worden opgenomen. Dit betreft zowel de 
voorzieningen die derden realiseren ten behoeve van 
de bekabeling (bouwkundig, installatietechnisch) als 
de inbreng van partijen die gebruik maken van de 
bekabeling en daartoe bij de ingebruikname 
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werkzaamheden moeten verrichten (leveranciers 
netwerk- en telefoonapparatuur, beheerder).

Het werkplan moet uitgaan van de volgende fasering:
1 Realisatie campus- en verticale bekabeling.

- Plaatsing systeemkasten
- Realisatie elektrotechnische voorzieningen volgens 

dit bestek.
- Plaatsing nieuwe hoofdsysteemkast in de MER.
- Meting bestaande campusbekabeling naar @@@.
- Leggen, afmonteren en testen campus- en verticale 

glasvezel- en koperbekabeling.
Waar nodig wordt de 'oude' bekabeling die nog in 
bedrijf is, tijdelijk naast de bestaande
leidingwegen gelegd.

- Testen campus- en verticale glasvezel- en 
koperbekabeling overeenkomstig het meetprotocol.

- Verstrekken meetrapportage aan directie en 
leverancier netwerkapparatuur van meetrapportage 
voor acceptatie.

2 Realisatie horizontale bekabeling van SER's tot
boven het plafond in het ganggebied bij de
werkplekken.
- Aanleg horizontale bekabeling inclusief afmontage 

op systeemkast. Waar nodig wordt de 'oude' 
bekabeling die nog in bedrijf is, tijdelijk naast 
de bestaande leidingwegen gelegd.

- Na toestemming van de directie mag de bekabeling 
tot boven de werkplek worden aangebracht.

- Plaatsing door derden van de netwerkapparatuur in 
de systeemkasten en in bedrijf stellen van het 
netwerk naar de hoofdsysteemkast.

- Realisatie per nader te bepalen systeemkast(en) of 
verdieping per systeemkast.

3 Aansluiting horizontale bekabeling op werkplekken 
en in bedrijf stellen.
- Waar mogelijk tijdens, maar meestal buiten, 

kantooruren de bekabeling leggen tussen het 
ganggebied en de werkplek en afmonteren op
werkplek.

- Testen horizontale bekabeling overeenkomstig het 
meetprotocol.

- Levering van patch- en/ rangeersnoeren aan derden.
- Levering van de concept leidingnetadministratie 

aan de directie en aan derden ten behoeve van 
rangeringen minimaal 5 werkdagen voor elke 
omschakeling.

- Het maken van rangeringen door derden.
- Verwijderen 'oude' bekabeling.
- Realisatie per nader te bepalen systeemkast(en) of 

verdieping per systeemkast. Werkzaamheden moeten 
per groep aansluitpunten aaneengesloten 
plaatsvinden.

4 Acceptatie leidingnet door leverancier 
netwerkapparatuur.

5 Oplevering.
.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
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75.13 METEN, BEPROEVEN/INREGELEN, IN BEDR. STELLEN EN CONTR.

75.13.10-a METEN
0. METEN UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

Te verrichten meting:
- het universeel bekabelingssyteem.

* Bij nieuwbouw volstaat bovenstaande tekst.
Bij (gedeeltelijke) vervanging en bij uitbreiding moet hier nader afgebakend worden wat 
wel en wat niet gemeten moet worden.
Door
- @@@
Meetmethode:
- conform het Meetprotocol van het Handboek ICT-
huisvesting en Bekabeling v1.0 van de 
Rijksgebouwendienst.

4. MEETINSTRUMENT
@@@

5. MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
- @@@
Door:
- installateur.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): @@@
- goedgekeurde (st.): @@@
Vorm van verstrekking:
- meetrapporten dienen te bestaan uit:

- afdrukken op papier;
- elektronisch op CD-ROM
(zie ook deel 3: Meetprotocol van het Handboek ICT-

huisvesting en Bekabeling .)
De afdrukken op papier van genoemde meetgegevens en
XLS-bestanden, die betrekking hebben op de
horizontale bekabeling, moeten beide gesorteerd zijn
op de codering van de aansluitpunten.

- papieren afdrukken in standaard 2-rings ordners;
- CD-ROM in kunststof bewaardoos, geschikt voor een 

2-rings ordner;
- ordner en CD-ROM per stuk voorzien van een 

inhoudsopgave en tekeningenlijst in XLS-formaat.
Tijdstip van verstrekking:
- @@@

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

75.13.40-a CONTROLEREN
0. CONTROLEREN UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
* Hier kunnen uitgangspunten voor het ontwerp worden meegegeven, waaraan de 

aannemer zich dient te houden en die deze ook dient te verifiëren. De hier opgenomen 
tekst is uitsluitend als voorbeeld bedoeld.
In bijlage @@@ is het aantal systeemkasten berekend. 
De volgende gehanteerde uitgangspunten moeten door de 
aannemer worden aangehouden:
- de bouwdelen @@@ en @@@ worden beschouwd als één.
- op een patchpaneel is slechts één verdieping 

afgemonteerd.
- maximaal 11 patchpanelen met aflopers per kast 

46HE.
- bij een gemiddelde vullingsgraad boven de 80% wordt 

ruimte voor een extra kast gerekend.
De aannemer dient de bij het bestek of na opdracht
geleverde berekeningen van derden te controleren.
De aannemer moet toestaan dat door of namens de
directie tijdens de uitvoering (steekproef) metingen
worden verricht en desgewenst assistentie daarbij
verlenen.
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9. CONTROLEREN RANDVOORWAARDEN
In de SER's mag niet worden begonnen met de afmontage 
wanneer deze niet gereed, schoon en afsluitbaar zijn.
De aannemer moet vóór installatie van de universele 
bekabeling de betreffende kabelgotentracés 
controleren op afwerking en voldoende afstand tot 
elektrische voedingskabels en apparaten volgens 
bijlage nr. 5 "Afstanden tussen U/UTP-bekabeling en 
stoorbronnen".
De aannemer moet steeds controleren dat de 
vullingsgraad van 75% van de kabelgoten in het 
betreffende compartiment niet wordt overschreden.
De binnenkant van de leidingwegen moet glad en schoon 
zijn.
Scherpe randen moeten zodanig worden afgeschermd dat 
aan de eisen voor minimum buigstralen voldaan blijft 
worden en kabels niet kunnen beschadigen. Bij aanleg 
in goot en buisleidingen moet de maximale vullings-
graad volgens bijlage nr. 6 "Vullingsgraad 
kanalisatie' bewaakt worden.
De aannemer van de universele bekabeling heeft een 
meldingsplicht aan de opdrachtgever indien blijkt dat 
door werken van derden niet kan worden voldaan aan de 
EMC-eisen of dat anderszins de aanleg of de goede 
werking van de universele bekabeling in gevaar wordt 
gebracht (bijvoorbeeld watervoerende leidingen boven 
systeemkasten of het niet aan elkaar gekoppeld zijn 
van kabelgoten).

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

75.15 BEDIENINGSINSTRUCTIE/OPLEIDING

75.15.10-a INSTRUCTIE/OPLEIDING
0. INSTRUCTIE/OPLEIDING

De (toekomstige) beheerder(s) van de universele 
bekabeling te instrueren over de interpretatie en het 
bijhouden van de revisiebescheiden en over het 
doorvoeren van mutaties in rangeringen (indien van 
toepassing ook: het gebruik van speciaal gereedschap, 
zoals een LSA-tang).
Er dienen @@@ uren instructie opgenomen te worden in 
de totaalprijs

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

75.20 BESTAAND WERK

75.20.09-a BESTAAND WERK
* Integratie van nieuwe en bestaande bekabeling vereist maatwerkoplossingen. Hier kan 

in grote lijnen beschreven worden hoe dat moet worden ingevuld en wat wel én wat niet 
van de aannemer wordt verwacht. De combinatie van bestekstekst en tekeningen moet 
hieromtrent voldoende duidelijkheid geven.
Zo moet er bijvoorbeeld duidelijkheid zijn over wie verantwoordelijk is voor het 
aanbrengen van rangeerdraden en van rangeer- en aansluitsnoeren en het (met 
minimale verstoring van het bedrijfsproces van de gebruiker) omschakelen van oude op 
nieuwe bekabeling.
Tijdelijke voorzieningen moeten vooral worden getroffen bij vervanging van bekabeling 
in een gebouw dat in gebruik blijft. De tekst in deze bestekspost moet goed aansluiten 
op de tekst in bestekspost 75.10.41-a zonder overlappingen en hiaten.
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0. INVENTARISATIE BESTAANDE SITUATIE
* In veel gevallen ontbreekt een goed bijgewerkte leidingnetadministratie van de 

bestaande telefooninstallatie. Met name bij vervanging van bekabeling is dat een 
vereiste om een soepele overname op het nieuwe stamnet mogelijk te maken.
De aannemer controleert de bezetting van de bestaande 
hoofdverdeler door middel van "uitbellen" of 
doorpiepen en stelt op basis daarvan een 
leidingnetadministratie op.

1. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
@@@

2. INTEGRATIE BESTAANDE BEKABELING MET NIEUWE BEKABELING
De bestaande systeemkasten worden door middel van 
stam- en glasvezelkabels opgenomen in de nieuwe 
infrastructuur.
De aannemer draagt zorg voor:
- uitbreiding en aanpassing van bestaande 

telefoonverdelers en systeemkasten.
- levering en montage van patchdraden

(zie 75.62.11-a).
- verbindingen op de oude bekabeling overzetten op de 

nieuwe bekabeling.
- opnieuw afmonteren van bestaande te handhaven 

kabels.
- opnieuw coderen en administreren van te handhaven 

onderdelen van de bestaande bekabeling (de bestaande 
codering van kabeluiteinden mag echter gehandhaafd 
blijven).

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

75.61 INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN

75.61.12-a INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, UNIVERSEEL, AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN
0. INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, UNIVERSEEL

Uitvoering: U/UTP.
Categorie:
- Class EA (ISO/IEC 11801 2nd amendment 2)
- 6a (TIA-568-B.2-10).
Geleider(s):
- aantal (st.): 4 aderparen.
- american wire gauge (AWG): 24 / 23
- geleiderisolatie: halogeenvrij.
Buitenmantel:
- materiaal: halogeenvrij.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:

- klittenband (combinatie velours en 
paddestoelband), breedte=20mm

- identificatiemerken.
1. AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN

Bevestigingswijze:
- klittenband moet worden aangebracht bij elke 

richtingsverandering en aftakking en verder om de 
maximaal 0,6 m in verticale tracé's.

- Insnoering van een kabel of kabelbundel mag niet
optreden.

- Ty-rap kabelbundelbanden mogen niet worden 
toegepast.

In leidingwegen met een hellingshoek van meer dan 30 
graden moeten draden en kabels zijn gebundeld en aan 
de leidingweg zijn vastgezet.
Montage identificatiemerken:
- aan de uiteinden van de kabels, zodanig dat deze 

ook na afmontage nog goed leesbaar zijn.
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Eisen (tenzij de eisen van de fabrikant hoger zijn):
- Maximale trekkracht tijdens installeren (N): 50.
- Maximale trekkracht na installeren (N): 10.
- Minimale buigstraal tijdens installeren:

- 8x de buitendiameter.
- Minimale buigstraal na installeren:

- 4x de buitendiameter.
Overige montagevoorschriften:
- In de kabels mogen geen lassen voorkomen.
- De maximale overlengte voor het aansluiten van een 

connector is 100mm.
- In de kabel-/wandgoten mag géén extra overlengte 

worden gehouden en de kabels mogen niet met een knik 
worden ingevoerd.

- De kabels moeten zo min mogelijk parallel tegen 
elkaar aanliggen om overspraak tussen gelijke 
aderparen in verschillende kabels tot een minimum te 
beperken (slordig bundelen).

- De kabelmantel bij het rangeerpaneel en de 
contactdoos mag niet verder worden verwijderd dan 
strikt noodzakelelijk is voor een goede afmontage.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Horizontale U/UTP bekabeling.

75.61.31-a INFORMATIEKABEL, OPTISCH, AANLEG LEIDING IN DE GROND
0. GLASVEZELKABEL

Uitvoering: (ISO 11801:2002, 2nd edition)
- kunststof, metaalvrije (loose tube) buitenkabel;
- minimale treksterkte (N): 2000.
Demping bij 850 nm (dB/km): 3,0 maximaal
Demping bij 1.300 nm (dB/km): 1,0 maximaal
Bandbreedte bij 850 nm (MHz/km): 1500 minimaal
Bandbreedte bij 1.300 nm (MHz/km): 500 minimaal
Effectieve lezer bandbreedte bij 1300nm (Mhz/km): 
- 2000 minimaal (bij toepassing van DMD)
Numerieke aperture: 0,2 ± 0,015.
Brekingsindex:1,4 - 1,7.
Vezel(s):
- aantal (st.): 12.
- vezeltype: multi mode, graded index, OM3
- kerndiameter (µm): 50

* Bij nieuwe installaties kerndiameter 50 micrometer, OM3.
Bij uitbreidingsprojecten bij voorkeur dezelfde kerndiameter en dezelfde kwaliteit kiezen 
als in bestaand gedeelte (in de meeste gevallen OM2).
Bij afstanden boven 300 m single mode (kerndiameter 9 micrometer) kiezen.
- cladding diameter (µm): 125
- diameter primaire coating (µm): 250
Buitenmantel:
- materiaal: moeilijk brandbaar (IEC 332/1).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen;
- identificatiemerken.

1. AANLEG LEIDING IN DE GROND
Verwerkingswijze:
- klittenband moet worden aangebracht bij elke 

richtingsverandering en aftakking en verder om de 
maximaal 0,6 m in verticale tracé's.

- Insnoering van een kabel of kabelbundel mag niet
optreden.

- Ty-rap kabelbundelbanden mogen niet worden 
toegepast.

Diepte-ligging: @@@
Montage identificatiemerken:
- onderlinge afstand (m): 5, maximaal.
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.01 TERREIN, UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Campus glasvezelkabels Multi mode.

75.61.31-b INFORMATIEKABEL, OPTISCH, AANLEG LEIDING IN DE GROND
0. GLASVEZELKABEL

Uitvoering: (ISO 11801:2002, 2nd edition)
- kunststof, metaalvrije (loose tube) buitenkabel;
- minimale treksterkte (N): 2000.
Demping bij 1310 nm (dB/km): 1,0 maximaal
Demping bij 1550 nm (dB/km): 1,0 maximaal
Vezel(s):
- aantal (st.): 12.
- vezeltype: single mode.
- kerndiameter (µm): 9
- cladding diameter (µm): 125
- diameter primaire coating (µm): 250
Buitenmantel:
- materiaal: moeilijk brandbaar (IEC 332/1).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen;
- identificatiemerken.

1. AANLEG LEIDING IN DE GROND
Verwerkingswijze:
- klittenband moet worden aangebracht bij elke 

richtingsverandering en aftakking en verder om de 
maximaal 0,6 m in verticale tracé's.

- Insnoering van een kabel of kabelbundel mag niet
optreden.

- Ty-rap kabelbundelbanden mogen niet worden 
toegepast.

Diepte-ligging: @@@
Montage identificatiemerken:
- onderlinge afstand (m): 5, maximaal.

.01 TERREIN, UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Campus glasvezelkabels Single mode.

75.61.32-a INFORMATIEKABEL, OPTISCH, AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN
0. GLASVEZELKABEL

Uitvoering (ISO 11801:2002, 2nd edition inclusief
amendement 1):
- kunststof, metaalvrije distributiekabel
- minimale treksterkte (N): 2000.
Demping bij 850 nm (dB/km): 3,0 maximaal

* In plaats van distributiekabel kan desgewenst ook break-out kabel worden toegepast.
Demping bij 1.300 nm (dB/km): 1,0 maximaal
Bandbreedte bij 850 nm (MHz/km): 500 minimaal
Bandbreedte bij 1.300 nm (MHz/km): 1500 minimaal
Effectieve lezer bandbreedte bij 1300nm (Mhz/km):
- 2000 minimaal (bij toepassing van DMD)
Numerieke aperture: 0,2 ± 0,015.
Brekingsindex: 1,4 - 1,7.
Vezel(s):
- vezeltype: multi mode OM3
- kerndiameter (µm): 50.
- cladding diameter (µm): 125
Buitenmantel:
- materiaal: halogeenvrij.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:

- klittenband (combinatie velours en 
paddestoelband), breedte=20mm

- identificatiemerken.
1. AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN

Bevestigingswijze:
- klittenband moet worden aangebracht bij elke 

richtingsverandering en aftakking en verder om de 
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maximaal 0,6 m in verticale tracé's.
- Insnoering van een kabel of kabelbundel mag niet

optreden.
- Ty-rap kabelbundelbanden mogen niet worden 

toegepast.
In leidingwegen met een hellingshoek van meer dan 30 
graden moeten draden en kabels zijn gebundeld en aan 
de leidingweg zijn vastgezet.
Montage identificatiemerken:
- aan de uiteinden van de kabels, zodanig dat deze 

ook na afmontage nog goed leesbaar zijn.
Afwerking leidingdoorvoer:
- Bij installatie van de glasvezelkabel moet men met 

een minimale buigstraal van 250 mm of 6x de diameter 
(na installatie) rekening houden.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Verticale glasvezelkabels respectievelijk 
campusbekabeling in leidingkoker en/of het deel van 
de campusbekabeling dat binnen een gebouw ligt.

75.61.32-b INFORMATIEKABEL, OPTISCH, AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN
0. GLASVEZELKABEL

Uitvoering (ISO 11801:2002, 2nd edition):
- kunststof, metaalvrije (loose tube) buitenkabel
- minimale treksterkte (N): 2000.
Demping bij 1310 nm (dB/km): 1,0 maximaal
Demping bij 1550 nm (dB/km): 1,0 maximaal
Bandbreedte bij 850 nm (MHz/km): 500 minimaal
Bandbreedte bij 1.300 nm (MHz/km): 1500 minimaal
Effectieve lezer bandbreedte bij 1300nm (Mhz/km):
- 2000 minimaal (bij toepassing van DMD)
Vezel(s):
- aantal (st.): 12
- vezeltype: single mode.
- kerndiameter (µm): 9.
- cladding diameter (µm): 125.
- diameter primaire coating (µm): 250.
Buitenmantel:
- materiaal: halogeenvrij.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen;
- identificatiemerken.

1. AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN
Bevestigingswijze:
- klittenband moet worden aangebracht bij elke 

richtingsverandering en aftakking en verder om de 
maximaal 0,6 m in verticale tracé's.

- Insnoering van een kabel of kabelbundel mag niet
optreden.

- Ty-rap kabelbundelbanden mogen niet worden 
toegepast.

In leidingwegen met een hellingshoek van meer dan 30 
graden moeten draden en kabels zijn gebundeld en aan 
de leidingweg zijn vastgezet.
Montage identificatiemerken:
- aan de uiteinden van de kabels, zodanig dat deze 

ook na afmontage nog goed leesbaar zijn.
Afwerking leidingdoorvoer:
- Bij installatie van de glasvezelkabel moet men met 

een minimale buigstraal van 250 mm of 6x de diameter 
(na installatie) rekening houden.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Verticale glasvezelkabels respectievelijk 
campusbekabeling in leidingkoker en/of het deel van 
de campusbekabeling dat binnen een gebouw ligt.
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75.62 RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN

75.62.11-a RANGEERDRAAD/-SNOER, ELEKTRISCH
0. RANGEERSNOER, ELEKTRISCH

Uitvoering: RJ45.
Categorie:
- Class EA (ISO/IEC 11801 2nd amendment 2);
- 6a (TIA-568-B.2-10)
Zie bijlagenr. 7 "Overzicht te leveren rangeer- en 
aansluitsnoeren" voor:
- lengte (m);
- kleur tule.

4. MONTAGE RANGEERSNOER
* Dit is alleen van toepassing wanneer het monteren van rangeersnoeren onderdeel van 

dit bestek is: meestal geschiedt dit door derden.
Het tweezijdig aansluiten van patchsnoeren volgens
door de directie aangeleverde patchlijsten.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

75.62.12-a RANGEERSNOER, OPTISCH
0. RANGEERSNOER, OPTISCH

Uitvoering:
- aan beide zijden voorzien van identieke 

glasvezelconnector met tule.
Connectortype: LC-duplex.
Vezeltype: multi mode, OM3
Kerndiameter (µm): 50
Cladding diameter (µm): 125.
Zie bijlage nr. 7 "Overzicht te leveren rangeer- en
aansluitsnoeren" voor:
- lengte (m);
- kleur tule.

4. MONTAGE RANGEERSNOER
* Dit is alleen van toepassing wanneer het monteren van rangeersnoeren onderdeel van 

dit bestek is: meestal geschiedt dit door derden.
Het tweezijdig aansluiten van patchsnoeren volgens
door de directie aangeleverde patchlijsten.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

75.62.12-b RANGEERSNOER, OPTISCH
0. RANGEERSNOER, OPTISCH

Uitvoering:
- aan beide zijden voorzien van identieke 

glasvezelconnector met tule.
Connectortype: LC-duplex.
Vezeltype: single mode.
Kerndiameter (µm): 9.
Cladding diameter (µm): 125.
Zie bijlage nr. 7 "Overzicht te leveren rangeer- en
aansluitsnoeren" voor:
- lengte (m);
- kleur tule.

4. MONTAGE RANGEERSNOER
* Dit is alleen van toepassing wanneer het monteren van rangeersnoeren onderdeel van 

dit bestek is: meestal geschiedt dit door derden.
Het tweezijdig aansluiten van patchsnoeren volgens
door de directie aangeleverde patchlijsten.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
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75.62.21-a AANSLUITSNOER, ELEKTRISCH
0. AANSLUITSNOER, ELEKTRISCH

Uitvoering: RJ45.
Categorie:
- Class EA (ISO/IEC 11801 2nd amendment 2);
- 6a (TIA-568-B.2-10)
Zie bijlage nr. 7 "Overzicht te leveren rangeer- en 
aansluitsnoeren" voor:
- lengte (m);
- kleur tule.

4. MONTAGE AANSLUITSNOER
* Dit is alleen van toepassing wanneer het monteren van aansluitsnoeren onderdeel van 

dit bestek is: meestal geschiedt dit door derden.
Het tweezijdig aansluiten van aansluitsnoeren volgens
door de directie aangeleverde aansluitlijsten.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

75.65 TOEBEHOREN INFORMATIEKABELS

75.65.11-a KABELAFDEKBAND/-PLAAT
0. KABELAFDEKBAND/-PLAAT

Afmetingen (lxbxd) (mm): @@@
Profielhoogte (mm): @@@
Uitvoering: @@@

4. MONTAGE KABELAFDEKBAND/-PLAAT
Diepteligging: @@@

.01 TERREIN, UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

75.65.12-a WAARSCHUWINGSBAND/-LINT
0. WAARSCHUWINGSBAND/-LINT

Materiaal: PVC
Onuitwisbaar (DIN): 53378.
Sterkte (DIN): 53371.
Afmetingen (bxd) (mm): 40 x 0,15.
Rollengte (m): 250.
Kleur: groen.
Tekst opschrift: @@@

4. AANBRENGEN WAARSCHUWINGSBAND/-LINT
Diepteligging: @@@

.01 TERREIN, UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

75.72 SIGNAALVERDELERS

75.72.41-a DATAVERDELER
* Deze bestekspost is in het referentiebestek geënt op hoofdsysteemkasten, maar kan 

ook voor campus systeemkasten worden gebruikt.
Wanneer op hoofdsysteemkasten ook horizontale bekabeling wordt aangesloten 
(bijvoorbeeld voor aansluitpunten in de computerruimte), dan wordt aangeraden om 
daarvoor bestekspost 75.72.41-b van het referentiebestek te gebruiken, omdat dan ook 
patchpanelen voor koper benodigd zijn.

0. DATAVERDEELKAST
Fabrikaat: 
- binnen één gebouw één fabrikaat toepassen.
Uitvoering geschikt voor:
- het inbouwen van actieve IT-hardware;
- het afmonteren van data- en telefoonbekabelingen.
Afmetingen (hxbxd) (mm): 2.200 x 800 x 800.
- optioneel:

- diepte (mm): 1.000 of 1.200.

Rijksgebouwendienst Directie Advies & Architecten datum:  30-07-2008
licentienr.  88.22.04.E paginanr.  23



Handboek ICT-huisvesting en Bekabeling. versie 1.0 - Deel 2 Projectnr: __.__ ___
Referentiebestek

(indien 1.200mm geen standaardmaat dan realiseren
door kastdiepte 1.000mm met aanbouw van 200mm)

Aantal hoogte-eenheden (st.): 46
* Voorkeur is 46HE. Uitwijk naar 42HE (met kasthoogte 2000 mm) is mogelijk: zie 

Ontwerprichtlijnen, paragraaf 3.5.
- optioneel: aantal hoogte-eenheden (HE): 42.
Materiaal: plaatstaal
Kleur (RAL): binnen één gebouw één kleur toepassen
- bij uitbreiding: kleur overeenkomstig bestaande 

voorzieningen.
ALGEMEEN
Racks en toebehoren dienen te voldoen aan de (voor 
dit onderwerp gelijkwaardige) volgende normen met 
betrekking tot de 19"-constructie, opbouw maat-
voering, toleranties en het gatenpatroon per hoogte-
eenheid in de profielen en staanders:
- IEC 60279;
- EAI 310D;
- DIN 41 494.
Voor indeling van systeem- en telefoniekasten in MER 
zie bijlage 1b resp. 1d.
Racks moeten geschikt zijn voor het aanbrengen van 
een anti-kantel beveliging.
BEHUIZING
Het basisframe moet bestaan uit:
- bodemdeel;
- bovenpaneel:

- voorzien van een goed passende kabeldoorvoer 
(afdichting met bijvoorbeeld neopreen)

- geschikt voor het plaatsen van een ventilator.
- staanders:

- aantal (st): 4.
- 19"-profiel:

- aantal (set): 3.
- afstand van voorzijde kast (mm): 150 en 650;
- afstand van achterzijde kast (mm): 50;

- lengte: van bodemdeel tot aan dakplaat;
- verstelbaar in diepte: elke 50mm, minimaal.
- voorzien van nummerstrip: 1 - 46HE
De profielen moeten geschikt zijn voor de montage 
van aktieve apparatuur, passieve componenten, 
kabelmanagementsystemen en accessoires.

De kast verder te voorzien van:
- sokkel:

- plint (h=25mm) met 4 stuks stelvoeten.
plint (h=100mm) toepassen indien:
- rack/kast geplaatst op systeemvloer of
-  bekabeling van onder ingevoerd.

- in één ruimte moet men alle racks/kasten uitvoeren 
met hetzelfde type sokkel.

- zijwanden:
- vergendeling: aan binnenzijde
- door één persoon eenvoudig te verwijderen.
- tussen naast elkaar geplaatste kasten behoeven 

geen zijpanelen gemonteerd te worden.
- deuren:

- aantal (st): 2 (1x voor- en 1x achterzijde)
- materiaal: plaatstaal;

- bewerking: geperforeerd.
- perforatiegraad: (%): 70, minimaal.

- hangwerk:
- draairichting van deur dient eenvoudig te kunnen 
  worden gewijzigd

- sluitwerk:
- type sluiting: tweepunts vergrendeling
- bediening: handgreep
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- slot: alle kastdeuren in één pand voorzien van  
* In het algemeen uitgaan van één sleutel voor alle kasten in een gebouw. In 

verzamelkantoren kan hier echter van afgeweken worden indien het beheer van de 
kasten door de verschillende gebruikersorganisaties zelf wordt gedaan.

  hetzelfde slot.
- kabelinvoer:

- type: kabeldoorvoerborstel, of gelijkwaardig
- aantal (st): 2, minimaal
- montageplaats: dakpaneel

- bij verhoogde vloer:
- montageplaats: in verhoogde vloer

- aarding:
- uitvoering: centrale PE-klem
- montageplaats: binnenzijde aan kastframe
- aansluitingen (mm2): 16mm2, max.
- verbindingswijze: VD 6 mm2 (soepel)
- te aarden onderdelen: deuren, boven- en zijpanelen

KABELMANAGEMENT
Voorzijde, verticaal:
- Tussen de (fictieve) zijwanden en de 19"-profielen 

moeten aan de voorzijde U-profielen verticaal worden 
aangebracht overeenkomstig de tekeningen
- elk U-profiel moet zijn voorzien van 3 stuks 

sparingen met bevestigingspunten t.b.v. 19" 2HE 
inbouwvoorzieningen.

- elk U-profielen moet zijn voorzien van 4 stuks 
rangeerogen.

Voorzijde, horizontaal:
- De 19"-profielen aan de voorzijde voorzien van 

kabelvingers (kabelkammen) overeenkomstig tekening. 
Over een hoogte van 46HE de kabelkammen in vijf 
delen van 9 HE aanbrengen.
Vingers uitvoeren in breukvaste kunststof met een 
diameter van ca 5mm.

- per kast 5 stuks blindpanelen met rangeerogen aan 
te brengen.
- Ter plaatse van passieve connectoren per 48 

poorten een blindpaneel met rangeerogen opnemen
Achterzijde, verticaal:
- Tussen de (fictieve) zijwanden en de 19"-profielen 

moeten aan de achterzijde per 19"-profiel 5 stuks 
rangeerogen met afmetingen van ca 85 x 165mm (bxd)  
worden aangebracht.

Kabelmatten
- ten behoeve van geleiden van de  bekabeling in de 

kast moeten kabelmatten te worden toegepast.
De kabelmatten dienen dusdanig gedimensioneerd en 
geplaatst te worden, dat bij het bundelen en 
geleiden van de U/UTP-kabels de montage van 
netwerkapparatuur niet door de kabelloop wordt 
belemmerd.
Scherpe randen die in aanraking kunnen komen met 
kabels moeten worden voorzien van C-vormig 
beschermingsband.

ACCESSOIRES
Accessoires toepassen afhankelijk van de klantwens.
Draagplank:
- type: licht
- uitvoering: vast
- maximale draaglast (kg): 20.
- bevestigen aan 19"-profiel aan voor- en achterzijde
Draagplank:
- type: zwaar
- uitvoering: vast
- maximale draaglast (kg): 100.
- bevestigen aan 19"-profiel aan voor- en achterzijde
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Draagplank:
- type: zwaar
- uitvoering: telescoop
- maximale draaglast (kg): 100.
- bevestigen aan 19"-profiel aan voor- en achterzijde
Consoleplank
- aantal hoogte-eenheden (HE): 1.
- uitvoering: lade, opklapbaar
- ruimte voor QWERTY-toetsenbord en muis
Patchpanelen:
- aantal (st): volgens tekeningen.
Glasvezelpatchpaneel
- aantal (st): volgens tekeningen.
- connectortype: LC-duplex

* Bij nieuwe aanleg bij voorkeur LC-connectoren toepassen. Bij uitbreidingen van 
installaties waarin SC is toegepast ook SC toepassen.
- koppelbussen: kunststof.
- stift: keramisch.
- demping nominaal (dB): 0,3;
- demping maximaal (dB): 0,5.
- return loss minimaal (dB): 25.
- aantal verbindingscycli: > 500x.
Blindpanelen:
- aantal (st.): volgens tekeningen.
- inclusief rangeerogen voor horizontale geleiding 

van patchsnoeren.
- Alle niet met apparatuur e.d. dichtgezette 

openingen aan de voorzijde van elk rack/kast moeten 
met blindplaten worden dichtgezet.
Indien de indeling van de kast met apparatuur niet 
bekend is dienen per kast  5 stuks 1HE, 2 stuks 2HE 
en 3 stuks 3HE blindplaten (inclusief kooimoeren) 
geleverd te worden.

Afdichtpanelen:
- type: dichte afsluitplaat
- uitvoering: scharnierend
- aantal (st): 2.
- bevestiging: aan kastframe.
- montageplaats: voorzijde kast, aan linker- en 

rechterzijde van 19"-profielen.
Rangeerogen:
- voor verticale geleiding van patchsnoeren.
Toebehoren:
- overspanningsbeveiliging tbv spanningsslof:

- klasse: C of D.
- spanningsslof:

- aantal sloffen (st): 2
- uitvoering: 19"
- aantal contactdozen per slof (st): 12
- nominale spanning (V): 230.
- nominale stroom (A): 16.
- snoerlengte (m): 2.
- type steker: CEE-form.
- voorzien van signaallamp: ja.
- voorzien van schakelaar: nee.
- elke slof aan te sluiten op een aparte eindgroep.

- klittenbandsluitingen voor het vastzetten van de 
glasvezelpatchsnoeren.

- identificatiemerken:
- uitvoering: resopal
- plaats: bovenstijl van voor- én achterzijde kast).
- kleur: front wit, ondergrond zwart.
- hoogte (mm): 30.
- letterhoogte (mm): 20.

- ondersteuningsframe voor systeemkasten in ruimten 
met verhoogde vloer.
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De bovenzijde van dit frame, bestaande uit metalen 
profielen, moet zich ca. 5 mm onder de onderzijde 
van de vloertegels bevinden. De bovenranden moeten 
worden uitgevoerd in geperforeerde profiel ter 
bevestiging van oplegprofielen voor de pasgezaagde 
vloertegels. De afmetingen van het frame moet gelijk 
zijn aan die van de sokkel van de systeemkast die 
erop wordt geplaatst. De frames onderling te 
koppelen. De frames moeten onderhoudsvrij 
geconserveerd zijn. Indien de luchtverdeling daartoe 
aanleiding geeft, moet het frame met een gesloten 
bovenzijde worden uitgevoerd met passende sparingen 
voor de kabeldoorvoer.

4. MONTAGE DATAVERDELER
Opstelling en indeling systeemkasten volgens 
tekeningen (daarop is ook af te lezen welke systeem-

* Zorg ervoor dat dit inderdaad op tekening zichtbaar is of vermeld anders in het bestek 
het aantal frames.
kasten op een verhoogde vloer staan en dus van frames 
moeten worden voorzien volgens bijlage nr. 1a 
indelingsvoorstellen bij drie systeemkasten").
Klittenbandsluitingen met behulp van plaatschroeven 
vastzetten als trekontlasting en gelijk verdeeld over 
de linker- en rechterstijlen van het kastframe.
In de systeemkasten mag de bekabeling niet aan de 
voorzijde van en tussen de 19"-profielen komen. De 
kabels moeten overzichtelijk worden gebundeld en 
bevestigd aan de diepte-stelprofielen.
De glasvezelkabel moet via een wartel in een gesloten 
metalen glasvezel-rangeerpaneel (glasvezelbox) worden 
ingevoerd. In de behuizing moeten de glasvezels met 
minimaal 1,0 m extra overlengte in een haspel op lus 
worden gelegd.
De LC-connectoren moeten aan de voorzijde, met LC-
koppelbussen toegankelijk zijn, zodat de glasvezel-
verbindingen met glasvezelrangeersnoeren kunnen 
worden gerealiseerd.
De glasvezels moeten per paar (T+R) worden 
afgemonteerd zoals aangegeven in bijlage nr. 3 
"Afmontage en codering glasvezelkabels". De 
ongebruikte posities zijn reserve voor uitbreidingen.
De afmontage van de glasvezelconnectoren dient met 
zorg te geschieden volgens fabrieksvoorschriften. 
Trekontlastingen moeten per kabel worden aangebracht 
op de mantels van de kabels.
Scherpe randen die in aanraking kunnen komen met 
kabels moeten worden voorzien van C-vormig 
beschermingsband.
Na afmontage moeten werkzaamheden aan de connectoren 
plaats kunnen vinden zonder negatieve gevolgen voor 
de overige aansluitingen.
Op de potentiaalvereffeningsrail in de dataverdeel-
ruimte moet separaat worden aangesloten:
- elk kastframe
- elke PE-aardrail
- de kanalisatie in de dataverdeelruimte.
Deze verbindingen te realiseren met VD 16 mm2 (zie 
ook bijlage nr. 8a "Indeling MER, algemeen").
Alle rangeerpanelen en connectoren te voorzien van 
coderingen op resopalplaatjes, geëtst aluminium of 
kaartjes achter vensters.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Hoofdsysteemkast
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75.72.41-b DATAVERDELER
0. DATAVERDEELKAST

Fabrikaat: 
- binnen één gebouw één fabrikaat toepassen.
Uitvoering geschikt voor:
- het inbouwen van actieve IT-hardware;
- het afmonteren van data- en telefoonbekabelingen.
Afmetingen (hxbxd) (mm): 2.200 x 800 x 800.
Aantal hoogte-eenheden (st.): 46
- optioneel: aantal hoogte-eenheden (HE): 42.
Materiaal: plaatstaal
Kleur (RAL): binnen één gebouw één kleur toepassen
- bij uitbreiding: kleur overeenkomstig bestaande 

voorzieningen.
ALGEMEEN
Racks en toebehoren dienen te voldoen aan de (voor 
dit onderwerp gelijkwaardige) hierna genoemde normen 
met betrekking tot de 19"-constructie, opbouw maat-
voering, toleranties en het gatenpatroon per hoogte-
eenheid in de profielen en staanders:
- IEC 60279;
- EAI 310D;
- DIN 41 494.
Voor indeling van systeemkasten in SER zie bijlage 
1c.
Racks moeten geschikt zijn voor het aanbrengen van 
een anti-kantel beveliging.
BEHUIZING
Het basisframe moet bestaan uit:
- bodemdeel;
- bovenpaneel:

- voorzien van een goed passende kabeldoorvoer 
(afdichting met bijvoorbeeld neopreen)

- geschikt voor het plaatsen van een ventilator.
- staanders:

- aantal (st): 4
- 19"-profiel:

- aantal (set): 3.
- afstand van voorzijde kast (mm): 150 en 650;
- afstand van achterzijde kast (mm): 50;

- lengte: van bodemdeel tot aan dakplaat;
- voorzien van nummerstrip: 1 - 46HE
De profielen moeten geschikt zijn voor de montage 
van aktieve apparatuur, passieve componenten, 
kabelmanagementsystemen en accessoires.

De kast verder te voorzien van:
- sokkel:

- plint (h=25mm) met 4 stuks stelvoeten.
plint (h=100mm) toepassen indien:
- rack/kast geplaatst op systeemvloer of
-  bekabeling van onder ingevoerd.

- in één ruimte moet men alle racks/kasten uitvoeren 
met hetzelfde type sokkel.

- zijwanden:
- vergendeling: aan binnenzijde
- door één persoon eenvoudig te verwijderen.
- tussen naast elkaar geplaatste kasten behoeven 

geen zijpanelen gemonteerd te worden.
- deuren:

- aantal (st): 2 (1x voor- en 1x achterzijde)
- materiaal: plaatstaal;

- bewerking: geperforeerd.
- perforatiegraad: (%): 70, minimaal.

- hangwerk:
- draairichting van deur dient eenvoudig te kunnen 
  worden gewijzigd
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- sluitwerk:
- type sluiting: tweepunts vergrendeling
- bediening: handgreep
- slot: alle kastdeuren in één pand voorzien van  

* In het algemeen uitgaan van één sleutel voor alle kasten in een gebouw. In 
verzamelkantoren kan hier echter van afgeweken worden indien het beheer van de 
kasten door de verschillende gebruikersorganisaties zelf wordt gedaan.

  hetzelfde slot.
- kabelinvoer:

- type: kabeldoorvoerborstel, of gelijkwaardig
- aantal (st): 2, minimaal
- montageplaats: dakpaneel

- bij verhoogde vloer:
- montageplaats: in verhoogde vloer

- aarding:
- uitvoering: centrale PE-klem
- montageplaats: binnenzijde aan kastframe
- aansluitingen (mm2): 16, max.
- verbindingswijze: VD 6 mm2 (soepel)
- te aarden onderdelen: deuren, boven- en zijpanelen

KABELMANAGEMENT
Voorzijde, verticaal:
- Tussen de (fictieve) zijwanden en de 19"-profielen 

moeten aan de voorzijde U-profielen verticaal worden 
aangebracht overeenkomstig de tekeningen
- elk U-profiel moet zijn voorzien van 3 stuks 

sparingen met bevestigingspunten t.b.v. 19" 2HE 
inbouwvoorzieningen.

- elk U-profielen moet zijn voorzien van 4 stuks 
rangeerogen.

Voorzijde, horizontaal:
- De 19"-profielen aan de voorzijde voorzien van 

kabelvingers (kabelkammen) overeenkomstig tekening. 
Over een hoogte van 46HE de kabelkammen in vijf 
delen van 9 HE aanbrengen.
Vingers uitvoeren in breukvaste kunststof met een 
diameter van ca 5mm.

- per kast 5 stuks blindpanelen met rangeerogen aan 
te brengen.
- Ter plaatse van passieve connectoren per 48 

poorten een blindpaneel met rangeerogen opnemen
Achterzijde, verticaal:
- Tussen de (fictieve) zijwanden en de 19"-profielen 

moeten aan de achterzijde per 19"-profiel 5 stuks 
rangeerogen met afmetingen van ca 85 x 165mm (bxd)  
worden aangebracht.

Kabelmatten
- ten behoeve van geleiden van de  bekabeling in de 

kast moeten kabelmatten te worden toegepast.
De kabelmatten dienen dusdanig gedimensioneerd en 
geplaatst te worden, dat bij het bundelen en 
geleiden van de U/UTP-kabels de montage van 
netwerkapparatuur niet door de kabelloop wordt 
belemmerd.
Scherpe randen die in aanraking kunnen komen met 
kabels moeten worden voorzien van C-vormig 
beschermingsband.

Patchpanelen:
- aantal (st): volgens tekeningen.
Glasvezelpatchpaneel:
- aantal (st): volgens tekeningen.
- connectortype: LC-duplex

* Bij nieuwe aanleg bij voorkeur LC-connectoren toepassen. Bij uitbreidingen van 
installaties waarin SC is toegepast ook SC toepassen.
- koppelbussen: kunststof.
- stift: keramisch.
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- demping nominaal (dB): 0,3;
- demping maximaal (dB): 0,5.
- return loss minimaal (dB): 25.
- aantal verbindingscycli: > 500x.
RJ45 patchpaneel (ten behoeve van aflopers):
- connectortype: RJ45, geen sleutel.
- aantal posities (st)

- paneelhoogte 1HE: 24x RJ45
- paneelhoogte 2HE: 48x RJ45

- categorie (ISO 11801:2002, 2nd edition inclusief
Amendment 1): 6a.

- aantal verbindingscycli, binnen specificaties: 
>750x.

- rangeerbeugel (st): 2 (links en rechts)
Blindpanelen:
- aantal (st.): volgens tekeningen.
- inclusief rangeerogen voor horizontale geleiding 

van patchsnoeren.
- Alle niet met apparatuur e.d. dichtgezette 

openingen aan de voorzijde van elk rack/kast moeten 
met blindplaten worden dichtgezet.
Indien de indeling van de kast met apparatuur niet 
bekend is dienen per kast  5 stuks 1HE en 2 stuks 
2HE en  3 stuks  3HE blindplaten inclusief 
kooimoeren geleverd te worden.

Afdichtpanelen:
- type: dichte afsluitplaat
- uitvoering: scharnierend
- aantal (st): 2.
- bevestiging: aan kastframe.
- montageplaats: voorzijde kast, aan linker- en 

rechterzijde van 19"-profielen.
Rangeerogen:
- voor verticale geleiding van patchsnoeren.
Toebehoren:
- ventilator(en) in dak:

capaciteit (m3/h): 300, minimaal.
- overspanningsbeveiliging tbv spanningsslof:

- klasse: C of D.
- spanningsslof:

- aantal sloffen (st): 2
- uitvoering: 19"
- aantal contactdozen per slof (st): 12
- nominale spanning (V): 230.
- nominale stroom (A): 16.
- snoerlengte (m): 2.
- type steker: CEE-form.
- voorzien van signaallamp: ja.
- voorzien van schakelaar: nee.
- per kast elke slof aan te sluiten op een aparte 

eindgroep. (bij toepassing van meerdere kasten: 
maximaal 2 sloffen op één eindgroep)

- klittenbandsluitingen voor het vastzetten van de 
glasvezelpatchsnoeren.

- identificatiemerken:
- uitvoering: resopal
- plaats: bovenstijl van voor- én achterzijde kast).
- kleur: front wit, ondergrond zwart.
- hoogte (mm): 30.
- letterhoogte (mm): 20.

- ondersteuningsframe voor systeemkasten in ruimten 
met verhoogde vloer.
De bovenzijde van dit frame, bestaande uit metalen 
profielen, moet zich ca. 5 mm onder de onderzijde 
van de vloertegels bevinden. De bovenranden moeten 
worden uitgevoerd in geperforeerde profiel ter 
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bevestiging van oplegprofielen voor de pasgezaagde 
vloertegels. De afmetingen van het frame moet gelijk 
zijn aan die van de sokkel van de systeemkast die 
erop wordt geplaatst. De frames onderling te 
koppelen. De frames moeten onderhoudsvrij 
geconserveerd zijn. Indien de luchtverdeling daartoe 
aanleiding geeft, moet het frame met een gesloten 
bovenzijde worden uitgevoerd met passende sparingen 
voor de kabeldoorvoer.

4. MONTAGE DATAVERDELER
Opstelling en indeling systeemkasten volgens 
tekeningen (daarop is ook af te lezen welke systeem-

* Zorg ervoor dat dit inderdaad op tekening zichtbaar is of vermeld anders in het bestek 
het aantal frames. 
kasten op een verhoogde vloer staan en dus van frames 
moeten worden voorzien volgens bijlage nr. 9a 
"inrichting SER, algemeen").
Afmontage RJ45-connectoren voor telefoonstamkabels 
zie bijlage nr. 3 "Afmontage en codering glasvezel- 
en telefoon-stambekabeling".
Klittenbandsluitingen met behulp van plaatschroeven 
vastzetten als trekontlasting en gelijk verdeeld over 
de linker- en rechterstijlen van het kastframe.
De bekabeling moet van bovenaf via de vrije ruimte 
tussen de zijkant van de kast en de 19"-profielen tot 
nabij de betreffende RJ45-strook worden gevoerd. Per 
24-voudige patchstrook 12 kabels linksom en 12 kabels 
rechtsom opvoeren.
In de systeemkasten mag de bekabeling niet aan de 
voorzijde van en tussen de 19"-profielen komen. De 
kabels moeten overzichtelijk worden gebundeld en 
bevestigd aan de diepte-stelprofielen.
De overlengte van zowel de horizontale- als de 
verticale bekabeling moet na afmontage in de 
systeemkast circa 1,0 m zijn en worden gelegd in een 
ruime lus aan de zijkant van de kast. Ter plaatse van 
de patchpanelen mag geen overlengte worden toegepast 
(alle overlengte dient in de lus aan de zijkanten van 
de kast te zitten).
Indien systeemkasten op een verhoogde vloer staan en 
de kabels van onderaf ingevoerd worden, moet de 
overlengte onder de verhoogde vloer liggen.
De glasvezelkabel moet via een wartel in een gesloten 
metalen glasvezel-rangeerpaneel (glasvezelbox) worden 
ingevoerd. In de behuizing moeten de glasvezels met 
minimaal 1,0 m extra overlengte in een haspel op lus 
worden gelegd.
De LC-connectoren moeten aan de voorzijde, met LC-
koppelbussen toegankelijk zijn, zodat de glasvezel-
verbindingen met glasvezelpatchsnoeren kunnen worden 
gerealiseerd.
De glasvezels moeten per paar (T+R) worden 
afgemonteerd zoals aangegeven in bijlage nr. 3 
"Afmontage en codering glasvezelkabels". De 
ongebruikte posities zijn reserve voor uitbreidingen.
De afmontage van de glasvezelconnectoren dient met 
zorg te geschieden volgens fabrieksvoorschriften. 
Trekontlastingen moeten per kabel worden aangebracht 
op de mantels van de kabels.
Scherpe randen die in aanraking kunnen komen met 
kabels moeten worden voorzien van C-vormig 
beschermingsband.
Na afmontage moeten werkzaamheden aan de connectoren 
plaats kunnen vinden zonder negatieve gevolgen voor 
de overige aansluitingen.
Op de potentiaalvereffeningsrail in de dataverdeel-
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ruimte moet separaat worden aangesloten:
- elk kastframe
- elke PE-aardrail
- de kanalisatie in de dataverdeelruimte.
Deze verbindingen te realiseren met VD 16 mm2 (zie 
ook bijlage nr. 9a "Indeling SER, Algemeen").
Alle RJ45- en glasvezelrangeerpanelen en -connectoren 
te voorzien van coderingen op resopalplaatjes, geëtst 
aluminium of kaartjes achter vensters.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Systeemkast

75.73 SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL

75.73.21-a CONTACTDOOS, SIGNAAL
0. DATACONTACTDOOS

Fabrikaat: 
- binnen één gebouw één fabrikaat toepassen.
Uitvoeringsvorm: inbouw.
Chassisdeel:
- connectortype: RJ45, geen sleutel.
- connector aantal (st.): 1 of 2.
- categorie: 6a

(ISO 11801:2002, 2nd edition inclusief
Amendment 1)

- aantal verbindingscylci (st): >750
(binnen specificaties)

Afdekking:
- uitvoering: @@@
- kleur (RAL): @@@
Toebehoren:
- terugverende sluitplaat aan voorzijde

(stofdichting)
- identificatiemerken:

- uitvoering: resopal of aanduiding op (voorbedrukt,
niet handgeschreven) kaartje achter venster.

- kleur: front wit, ondergrond zwart.
- hoogte (mm): 10.
- letterhoogte (mm): 3.

4. MONTAGE CONTACTDOOS, SIGNAAL
Montagewijze: inbouw.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Aansluitpunten (inbouw) universele bekabeling,

75.73.21-b CONTACTDOOS, SIGNAAL
0. DATACONTACTDOOS

Fabrikaat: 
- binnen één gebouw één fabrikaat toepassen.
Uitvoeringsvorm: opbouw.
Chassisdeel:
- connectortype: RJ45, geen sleutel.
- connector aantal (st.): 1 of 2.
- categorie: 6a

(ISO 11801:2002, 2nd edition inclusief
Amendment 1)

- aantal verbindingscylci (st): >750
(binnen specificaties)

Afdekking:
- uitvoering: @@@
- kleur (RAL): @@@
Toebehoren:

* In voorkomende gevallen ook toebehoren opnemen, tenzij deze door derden worden 
verzorgd of bestaand zijn.
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- terugverende sluitplaat aan voorzijde
(stofdichting)

- identificatiemerken:
- uitvoering: resopal of aanduiding op (voorbedrukt,

niet handgeschreven) kaartje achter venster.
- kleur: front wit, ondergrond zwart.
- hoogte (mm): 10.
- letterhoogte (mm): 3.

4. MONTAGE CONTACTDOOS, SIGNAAL
Montagewijze: opbouw.

.01 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Aansluitpunten (opbouw) universele bekabeling,

.02 UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
Consolidation Points boven verlaagd plafond of onder 
verhoogde vloer.
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