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Wyposażenie

Okablowanie miedziane Excel kategorii 6A klasy Dca, 
beznarzędziowe gniazda Keystone Excel kategorii 6A, okablowanie 
światłowodowe Enbeam Excel OS2 klasy Dca i telekomunikacyjne 
szafy rack Excel z serii Environ (CR).

Opinia klienta

„Musieliśmy upewnić się, że nasz obiekt oferuje przyszłościowe 
rozwiązania dla przyszłych użytkowników sieci. Aby to osiągnąć, 
potrzebowaliśmy niezawodnego systemu z gwarancją, że 
gdy coś pójdzie nie po myśli, będziemy w stanie szybko to 
naprawić. Byliśmy w stanie zapewnić takie rozwiązanie dzięki 
zainstalowanemu systemowi Excel. Wsparcie, jakie otrzymaliśmy 
od Partnera dystrybucji Excel, jak również dostępność zapasów i 
właściwości użytkowe produktu nie mają sobie równych. Jestem 
pewien, że dzięki 25-letniej gwarancji, TMA Toulouse będzie się 
cieszył szybkim i niezawodnym rozwiązaniem infrastrukturalnym 
przez długie lata.”

Przedstawiciel, INEO Toulouse

Budynek B 612 znajdujący się w południowo-wschodnim 
rogu obwodnicy będzie siedzibą naukowców z IRT Saint-
Exupéry, europejskiej firmy GPS, klastra Valley Aerospace 
oraz innych biur i firm typu start-up. Imponująca bryła 
szarego betonu poprzebijana licznymi otworami wznosi 
się przy drodze na obrzeżach Montaudran. 

TMA Toulouse jest dzielnicą położoną na południowy 
wschód od Tuluzy, która zyskuje coraz większą popularność 
międzynarodową w dziedzinie aeronautyki, systemów 
przestrzeni powietrznej i systemów wbudowanych. Niedaleko 

od siedziby firmy znajduje się Espace Clément Ader, który 
został dostarczony w 2014 roku. Był pierwszym budynkiem, 
który wszedł w skład późniejszego kampusu Montaudran 
Aerospace, gdzie do instalacji systemowej wykorzystane 
zostały produkty Excel.  

56-hektarowy kampus obejmuje tor o długości 1,8 km, na 
który składają się:  

• 240 tys. m² poświęconych działaniom bezpośrednio 
związanym z branżami przyszłości w dziedzinie 

https://pl.excel-networking.com/sites/default/files/downloads/exc_casestudy_espace_clement_ader.pdf


aeronautyki, systemów przestrzeni kosmicznej i 
wbudowanych (AESE), energii i technologii cyfrowych (190 
tys. m² zarezerwowanych dla biur i 50 tys. m² dla badań i 
szkolnictwa wyższego)

• 80 tys. m² mieszkań (800 domów rodzinnych i 330 mieszkań 
studenckich)

• 20 tys. m² sklepów i zakładów usługowych

• 15 tys. m² obiektów użyteczności publicznej

Ten flagowy projekt TMA Sud, którego budowę rozpoczęto 
na początku 2016 r. i zakończono w kwietniu 2018, został 
oszacowany na kwotę 9,5 mln EUR bez uwzględnienia 
podatku.

Wymagania klienta

Przebudowa dawnej siedziby Aéropostale Toulouse w 
celu uzyskania optymalnej wydajności, która przekroczy 
oczekiwania pracowników i odwiedzających. Głównym 
celem było zainstalowanie produktów najwyższej jakości w 
celu stworzenia kompletnego rozwiązania sieciowego, które 
zaspokoi potrzeby tych, którzy opierają się na infrastrukturze.

Pozyskanie partnera

INEO Toulouse MPLR - jeden z kluczowych ekspertów z 
dziedziny instalacji elektrycznych dla sektora usługowego, 
przemysłowego, transportowego i odnawialnych źródeł 
energii - został wybrany do roli instalatora. INEO oferuje 
globalne rozwiązania w zakresie projektowania i produkcji 
oraz konserwacji, zarówno klientom prywatnym, jak i 
publicznym. 

INEO wybrało system okablowania strukturalnego Excel. 
Produkty okablowania strukturalnego Excel stanowią 
kompleksowe rozwiązanie, w którym wydajność oraz łatwość 
instalacji to podstawa. Dzięki dostępności i niezawodności 

produktów oraz naciskowi na kompatybilność i zgodność z 
normami wszystkich elementów „od kabla po szafę” oferta 
Excel stanowi kompletne i godne zaufania rozwiązanie.

INEO ściśle współpracowało z Partnerem dystrybucyjnym 
Excel (EDP), Coris Networks, który jest wyspecjalizowanym 
dystrybutorem komponentów IP posiadającym ogromną 
pojemność magazynową wynoszącą 440 m2 w Agen z 
punktem przekaźnikowym w samej Tuluzie, tym samym 
gwarantując, że produkty Excel będą szybko dostępne dla 
projektu.

Zarówno Coris Networks (dystrybutorzy), jak i INEO 
(okablowanie) są akredytowanymi partnerami Excel od 
ponad 9 lat, dzięki czemu mają bogate doświadczenie 
z zestawem produktów Excel, co ma znaczenie przy 
instalowaniu systemu okablowania na tak dużą skalę.  Co 
więcej, bycie akredytowanym partnerem uprawnia je 
do oferowania kompleksowej 25-letniej gwarancji Excel 
zapewniającej spokój umysłu klientom takim jak TMA 
Toulouse.

Firma od wielu lat wykorzystuje w swojej pracy produkty z 
obszernego portfolio Excel i jest na bieżąco z nowościami w 
naszej ofercie, a ponieważ ufa jakości wytwarzanych przez 
nas towarów, może pomyślnie promować i rekomendować 
kompleksowe rozwiązania Excel z całkowitym 
przekonaniem. Znajomość produktów oraz marki pozwoliły 
firmie na jasne określenie wymagań instalacji oraz jej 
realizację zgodnie z wytycznymi klienta.

Odpowiedni produkt

Charakter działalności firmy zlecającej projekt oznaczał, 
że zastosowane rozwiązanie musiało być kompleksowe, 
wysokiej jakości, niezawodne i jednocześnie łatwe w 
instalacji.  Z powyższych powodów wybrano rozwiązanie 
Excel.  Innymi przesłankami za tym wyborem były liczne 
pochwały ze strony wielu innych rynków pionowych, co 
dawało pewność instalatorowi i użytkownikowi końcowemu, 
że produkty Excel staną na wysokości zadania.

Portfolio produktów Excel składa się na kompleksowe 
rozwiązanie, w którym wydajność oraz łatwość instalacji to 
podstawa. Dzięki niezawodności i dostępności produktów 
oraz naciskowi na kompatybilność i zgodność z normami 
wszystkich elementów „od kabla po szafę”, oferta Excel 
stanowi kompletne i godne zaufania rozwiązanie.  Od 
samego początku szacowany czas zakończenia całego 
projektu przypadał na kwiecień 2018 r., dlatego firma Coris 
Networks i INEO musiały ściśle przestrzegać terminów, 
aby umożliwić sprawne przekazanie na wiosnę.  Wybrane 
produkty musiały być elastyczne i skalowalne, aby sprostać 
zmieniającym się wymaganiom tak dużego projektu, jakim 
był Excel.  Co więcej, dostępność zapasów była kluczową 
częścią tej instalacji. Posiadanie lokalnie dostępnych 
zapasów dla wymaganych produktów spowodowało, że 
terminy dostaw zostały dotrzymane, a projekt nie został 
zakłócony żadnymi opóźnieniami, co pomogło w osiągnięciu 
gotowego rozwiązania przed ostatecznym terminem.  Co 
więcej produkty te są objęte 25-letnią gwarancją, ponieważ 



zostały zainstalowane przez akredytowanego partnera Excel, 
więc klient ma pewność, że otrzymuje zaufane rozwiązanie o 
wysokiej jakości i w słusznej cenie.

Produkty Excel zostały zweryfikowane przez Force 
Technology. Excel inwestuje w tego rodzaju programy testów 
i weryfikacji od 15 lat. Weryfikacja przez niezależne podmioty 
zewnętrzne uważana jest za dodatkowy atut. Oprócz 
testowania komponentów i kanałów, zakłady produkcyjne 
przechodzą kontrole w celu zapewnienia, że w całym procesie 
produkcyjnym zachowane zostały jednolite standardy jakości. 
Certyfikaty, zgodność ze standardami i pełna gwarancja 
ze strony firmy wykonującej instalację przyczyniły się do 
tego, że rozwiązanie Excel Networking zostało wybrane jako 
odpowiedni produkt do projektu TMA Toulouse.

Projekt i instalacja

Jako partner dystrybucyjny Excel oraz projektant specyfikacji 
materiałowej firma Coris Networks sporządziła projekt 
kompletnej infrastruktury spełniający wymagania stawiane 
przez TMA Toulouse.  Istotnym było, aby przebudowa i 
dostarczenie rozwiązania infrastruktury okablowania o 
najwyższej wydajności mieściło się w określonych ramach 
czasowych oraz aby rozwiązanie było gotowe do płynnego 
przejścia dla wszystkich pracowników i odwiedzających. 

W instalacji wykorzystano prawie 100 km okablowania 
ekranowanego S/FTP Excel kategorii 6A, ponieważ pozwala ono 

infrastrukturze miedzianej na osiągnięcie wyższej wydajności 
niż standardowa, co było wymogiem dla tego projektu. 
Kabel ten został zaprojektowany z myślą o przekroczeniu 
wymagań określonych w normach ISO/IEC, TIA i CENELEC dla 
komponentów kategorii 6A, zapewniając wysoką wydajność 

na odległości do 90 metrów, co jest bardzo ważne w dużych 
budynkach takich jak ten o powierzchni prawie 350 tys. m2. 
Nowy system zapewnia obsługę kilku technologii, między 
innymi 10GBASE-T (10 Gigabit Ethernet), dzięki czemu jest 
przyszłościowy. Szerokość pasma spełnia również wymóg 
przepustowości dla przesyłania treści wideo w wysokiej 
rozdzielczości, dzięki czemu instalacja jest idealna dla tego 
projektu, który obejmuje strefę specjalną (500 m z 1,8 km 
toru), w której znajdują się kamery monitoringu zasilanie z 
infrastruktury okablowania. Każdy kabel składa się z czterech 
par żył indywidualnie osłoniętych wysokiej jakości folią 
aluminiowo-poliestrową, zapewniając w ten sposób osobne 
ekranowanie dla każdej pary. Skrętki te splecione są następnie 
w jeden kabel, a każda z nich ma różną długość skoku, aby 
zapewnić optymalne własności eksploatacyjne. Ogólny 
oplot ekranujący przyczynia się do dalszego zwiększenia 
odporności na zakłócenia zewnętrzne i zabezpieczenia 
przed przesłuchem obcym, co ma szczególne znaczenie w 
środowisku z częstym dostępem do sieci z wielu urządzeń, tak 
jak to będzie w przypadku TMA Toulouse.

Co więcej, okablowanie kategorii 6A było zgodne ze 

standardem Euroklasy Dca, s2, d2, a2, jak określono na 

zewnętrznej powłoce kabla i opakowaniu skrzynki, a także 
w Deklaracji właściwości użytkowych. Okablowanie jest w 
pełni zgodne z europejskim rozporządzeniem o wyrobach 
budowlanych (CPR), z wysokim poziomem emisji dymu, 
produkcji płonących kropelek i kwaśnego gazu, co czyni ten 
produkt wszechstronnym i bezpiecznym wyborem dla TMA 
Toulouse.

Ponad 4 tys. motylkowych beznarzędziowych gniazd 

Keystone Excel kategorii 6A zostało załadowanych do 122 
korpusów paneli krosowych Excel. Gniazda Keystone 
otwierają się z tyłu na kształt motyla i można je łatwo i 
szybko zamocować bez użycia narzędzi po dokonaniu 
terminacji kabla, co czyni je idealnym wyborem dla tego 
wrażliwego na czas projektu. Korpusy paneli krosowych 
zostały zamontowane do szaf rack Excel z serii Environ 
CR, która zawiera wielofunkcyjny asortyment obejmujący 
szafy rack o szerokości 800 mm przydatne do szerokiego 
spektrum zastosowań na rynkach transmisji danych, 
systemów bezpieczeństwa, audio-wizualnych i sieci 
telekomunikacyjnych. Szafy z serii CR wytrzymują obciążenie 
600 kg oraz mają dużą przestrzeń instalacyjną, dzięki 
czemu w środku bez problemów mieści się okablowanie 
strukturalne oraz towarzyszące mu przełączniki, serwery lub 
urządzenia sieciowe.  Szafy rack zostały wyposażone w 145 
prowadnic kablowych Excel, które pomagają w utrzymaniu 
infrastruktury w czystości i bezpieczeństwie. Szafom rack 
towarzyszyły również listwy zasilające Excel z francuskimi 
gniazdami wtykowymi, które pomagają kontrolować moc 
wejściową.  Listwy zasilające są montowane w szafie Environ 
poziomo, aby stworzyć rozwiązanie o wyższej gęstości. 
Zapewniają odpowiednie zarządzanie oraz przesył energii 
do całej instalacji.

Okablowanie światłowodowe Excel Enbeam OS2 zostało 
wybrane jako okablowanie szkieletowe służące do wsparcia 
instalacji.  Rozwiązanie okablowania OS2 Excel zostało 
zaprojektowane specjalnie dla aplikacji wewnętrznych i 
zewnętrznych, co jest idealne dla tej przestrzeni, która jest 

https://pl.excel-networking.com/product/100-914/kabel-kategoria-6a-s-ftp-dca-ls0h-szpula-500m-bialy
https://pl.excel-networking.com/product/100-914/kabel-kategoria-6a-s-ftp-dca-ls0h-szpula-500m-bialy
https://pl.excel-networking.com/product/100-914/kabel-kategoria-6a-s-ftp-dca-ls0h-szpula-500m-bialy
https://www.excel-networking.com/generate_dop/DOP-EXL209
https://pl.excel-networking.com/product/100-180/gniazdo-excel-keystone-kat-6a-ekranowane-motylkowe-beznarzedziowe
https://pl.excel-networking.com/product/100-026/korpus-panelu-krosowego-excel-24-portowy-1u-niezaladowany-gniazda-keystone-czarny
https://pl.excel-networking.com/products/search?t=comms%20rack
https://pl.excel-networking.com/products/search?t=comms%20rack
https://pl.excel-networking.com/product/100-582/1u-czarny-bar-4-pionowe-metal-65mm-obrecze
https://pl.excel-networking.com/product/555-098/listwa-zasilajaca-excel-8-gniazd-nfc-bez-przelacznika-16-a-wskaznik-led
https://pl.excel-networking.com/product/205-304/kabel-swiatlowodowy-excel-wewnetrzny-zewnetrzny-luzna-tuba-24-wloknowy-9-125-os2-dca
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Rezultat

W kwietniu 2018 r. w budynku B612 kampusu TMA 
Toulouse zadomowiły się różne zespoły i firmy. Nowa 
wizytówka badań i rozwoju w przemyśle lotniczym jest 
w pełni gotowa do działania dzięki kompleksowemu 
rozwiązaniu infrastrukturalnemu, na którym mogą 
polegać.  Obecnie budynek mieści w sobie 810 
lokatorów, w tym 500 MŚP, a liczby te będą rosły przez 
cały 2018 rok.  Yann Barbaux, prezes klastra Aerospace 
Valley, skomentował: „Nasza przeprowadzka do serca 
B612 oznacza nowy początek z nowymi i ekscytującymi 
perspektywami.  Bliskość kluczowych graczy w 
branży lotniczej przyczyni się do wspierania nowych 
partnerstw i współpracy w tej dziedzinie”.

domem dla wielu otwartych krajobrazów i różnorodnych 
budynków. Kompaktowe, lekkie, nadzwyczaj elastyczne i 
łatwe w instalacji okablowanie jest idealne dla projektu TMA 
Toulouse. Konstrukcja kabla opiera się na tubie wypełnionej 
żelem (niekapiącym i niezawierającym silikonu) zawierającej 
do 24 włókien oznaczonych kolorami, z pokryciem 
pierwotnym 250 µm. Z zewnątrz tuba jest opasana warstwą 
wzmacniającą wykonaną z włókien szklanych E-glass 
chroniących przed wilgocią. Jeśli chodzi o okablowanie 
miedziane, okablowanie światłowodowe spełnia normy 
dla Euroklasy Dca, s2, d2, a2.  Światłowody zapewniają 
również wyjątkowo solidny szkielet dla transmisji danych 
do punktu centralnego sieci i są przy tym odporne na wiele 
zakłóceń wywoływanych przez inne instalacje wewnątrz 
budynku, dzięki czemu transmisja danych odbywa się 
bezproblemowo.  Było to szczególnie ważne w przypadku 
tego projektu, gdzie w jednym kampusie prowadzone są 
jednocześnie różne działalności, przedsięwzięcia i start-upy.  
Z tego względu niezbędne było rozwiązanie pozwalające 
na ograniczenie zakłóceń i usprawnienie transmisji danych. 
Właściwości światłowodu sprawiają, że zaprojektowana sieć 
działa sprawnie mimo wielkiego rozmiaru biur oraz samej 
instalacji, oferując możliwość wyboru aplikacji Ethernet dla 
różnych odległości:

• 1000BASE-LX Ethernet (Gigabit) - do 5000 m.

• 10GBASE-LX4 i LR/LW Ethernet (10 Gigabit) - do 10000 m.

• 10GBASE-ER/EW Ethernet (10 Gigabit) - do 22500 m.

• 10GBASE-LR4 Ethernet (100 Gigabit) - do 10000 m.

• 10GBASE-ER4 Ethernet (100 Gigabit) - do 40000 m.

Realizacja projektu miała miejsce od maja do września 
2017 r. Ze względu na krótki termin realizacji instalacja 
musiała zostać wykonana perfekcyjnie i profesjonalnie 
za pierwszym razem, dlatego też zdecydowano się na 
wybór akredytowanego instalatora. Dzięki temu instalacja 
została ukończona i była gotowa na przyjęcie pierwszych 
odwiedzających na wiosnę 2018 r. 

https://www.excel-networking.com/generate_dop/DOP-EXL377

