
Case Study
Arena d’Aix en Provence
Eindgebruiker Arena d’Aix en Provence

Locatie Les Milles, Aix-en-Provence, Frankrijk

Apparatuur

Excel Categorie 6A Dca-klasse koperbekabeling, Excel Categorie 6A 
Keystone Jacks zonder gereedschap, Excel OM3 Cca-klasse Enbeam 
Glasvezelbekabeling en Excel Environ (CR) Netwerkkasten.

Klantreactie

"We waren diep onder de indruk van de steun van zowel CCF - onze 
distributeur - en Excel Networking Solutions, die ons een product 
van topkwaliteit hebben geleverd dat aan de verwachtingen van de 
betrokkenen van het project voldeed en zelfs overtrof. Het Excel-
team en CCF ondersteunden INEO en onszelf vanaf het allereerste 
begin van het project en gedurende de installatie hebben we een 
sterk partnerschap ontwikkeld, waarbij we allemaal hetzelfde doel 
wilden bereiken." 

Florent Perez, Engie INEO

Achtergrondinformatie

De stad Aix wilde een nieuwe, moderne en flexibele 
evenementenhal als onderdak voor verschillende evenementen 
en shows voor publiek.  De indeling, capaciteit en toegankelijke 
apparatuur van de hal moesten aangepast kunnen worden aan 
de eisen van verschillende evenementen, zoals sportwedstrijden, 
live-entertainment, concerten en allerlei andere evenementen.

De Arena d'Aix en Provence is een multifunctionele ruimte vlak 
bij de wijk Les Milles in Aix-en-Provence, die op 11 oktober 2017 

€ 72 miljoen 20.000 m2 Max. 8.500
zitplaatsen

1.200
parkeer- 
plaatsen

17
configuraties

werd ingehuldigd. De arena heeft een centrale hal voor 6.000 
tot 8.500 zitplaatsen en een secundaire hal van 1.000 tot 2.000 
zitplaatsen voor sportevenementen en shows.

De Eisen van de Klant

Het creëren van een flexibele ruimte die onderdak kan bieden 
aan een reeks van grootschalige evenementen in de Aix-regio, 
en tegelijkertijd topfaciliteiten en netwerkconnectiviteit kan 
leveren aan personeel en bezoekers.



De juiste Partner

INEO Aix en Provence, een belangrijke speler en expert 
op het gebied van elektrische installaties voor de tertiaire 
sector, industrie, transport en hernieuwbare energie, was de 
belangrijkste installateur die voor de klus geselecteerd was. INEO 
biedt zijn particuliere en openbare klanten globale oplossingen, 
van ontwerp en uitvoering, tot onderhoud. 

De installateurs kozen voor de gestructureerde 
bekabelingsoplossing van Excel. Excel producten vormen een 
end-to-end oplossing waarbij prestaties en installatiegemak 
voorwaarden zijn. Dit was een belangrijke vereiste voor dit 
project, waardoor infrastructuurproducten van slechts één merk 
moesten worden gebruikt. Met de nadruk op compatibiliteit 
en het voldoen aan de normeringen van kabel tot serverkast, 
betrouwbaarheid en productbeschikbaarheid is Excel de 
complete vertrouwde oplossing.

De installateurs werkten nauw samen met Excel Distribution 
Partner (EDP), CCF Aubagne, een gespecialiseerde distributeur 
van IP-componenten, met een enorme voorraadcapaciteit op 
minder dan een uur van het project. Dit was een belangrijk 
onderdeel van de keuze, want de deadlines voor het project 
moesten zeker gehaald worden om het evenement in oktober 
door te laten gaan zoals gepland.

Zowel CCF als de installateurs zijn erkend Excel Partners en 
zorgen er hiermee voor dat ze een schat aan ervaring hebben 
met de Excel-producten, wat belangrijk is bij het, op zo'n grote 
schaal, installeren van een bekabelingssysteem.  Bovendien 
hebben erkende partners het recht om de uitgebreide 25-jarige 
Excel-garantie te bieden, wat eindgebruikers als Arena d’Aix en 
Provence een gerust gevoel geeft.

Met hun jarenlange ervaring met het uitgebreide assortiment 
van Excel, zijn ze op de hoogte van de nieuwste producten en 
bevinden ze zich in een sterke positie om de volledige oplossing 
te promoten en aan te bevelen, omdat ze op de kwaliteit van 
de Excel productreeks vertrouwen. Met hun kennis van de 
producten en het merk konden zij producten specificeren en 
installeren die aan de eisen van de eindgebruiker voldoen.

Het juiste product

In dit project vroeg de aard van de bedrijfsactiviteiten om een 
oplossing die beschikt over end-to-end mogelijkheden, hoge 
kwaliteit, betrouwbaarheid en die eenvoudig te installeren is.  
Om deze redenen is er voor de Excel-oplossing gekozen.  Met 
lofbetuigingen over een hele reeks verticale markten in heel 
Frankrijk en de rest van de wereld, konden de installateur en de 
eindgebruiker erop vertrouwen dat het Excel-assortiment voor 
dit doel geschikt was.

Vanaf het begin was oktober 2017 de geschatte eindtijd voor 
het hele project, dus was het absoluut noodzakelijk dat CCF en 
INEO zich aan het strikte tijdschema hielden om een soepele 
overdracht in het najaar mogelijk te maken. De geselecteerde 
producten moesten flexibel en schaalbaar zijn om te voldoen 
aan de veranderende eisen van zo'n groot project. Excel was dat.  
Bovendien was de beschikbaarheid van voorraad een cruciaal 

onderdeel van deze installatie. Met lokale voorraad van de 
benodigde producten betekende dat de levertijden werden 
nageleefd en het project niet vertraagd werd, wat hielp bij 
het voltooien van de oplossing vóór de deadline.  Bovendien 
worden de producten gedekt door een garantie van 25 jaar, 
omdat ze zijn geïnstalleerd door een erkend Excel-partner. 
Hierdoor is de eindgebruiker verzekerd van een hoogwaardige 
en betrouwbare oplossing voor de juiste prijs.

Excel-producten zijn Force Technology (voorheen bekend als 
Delta) geverifieerd. Excel heeft al meer dan 15 jaar geïnvesteerd 
in dergelijke test- en verificatieprogramma's. Verificaties 
door derden zijn het onafhankelijke "vinkje in het vakje". 
Naast het testen van het onderdeel en het kanaal, worden de 
productiefaciliteiten voor steekproefsgewijze controles bezocht 
om zo de consistente kwaliteit van het productieproces te 
waarborgen. De certificering, de naleving van de normen 
en de volledige garantie voor de installerende partij hebben 
bijgedragen aan de keuze voor Excel Networking Solutions als 
het juiste product voor het Arena d’Aix en Provence-project.

Ontwerp en Installatie

CCF Aubagne, een Excel Distribution Partner en voorschrijver 
voor dit project, heeft de complete infrastructuuroplossing 
ontworpen om aan de eisen van Arena d’Aix en Provence te 
voldoen.  Voor een soepele overgang van alle medewerkers 
en bezoekers was het cruciaal dat de ontwikkeling 
van de locatie en de levering van een hoogwaardige 
bekabelingsinfrastructuuroplossing binnen de vastgestelde 
tijdschema's bleef.

Excel Categorie 6A afgeschermde S/FTP-bekabeling werd 
gekozen omdat het de prestatiemogelijkheden van de 
koperinfrastructuur naar nieuwe hoogtes tilt, wat voor dit 
project een vereiste was. De kabel is ontworpen om de 
ISO/IEC, TIA en CENELEC te overtreffen voor Categorie 6A 
componenteisen en levert hoge prestaties over afstanden 
tot 90 meter. Vanuit hun ontwerp hebben arena‘s grote open 
ruimtes met overvloedige toeschouwers. In deze moderne 
tijd hebben de toeschouwers internettoegang nodig (dit 
wordt bijna verwacht) in alle gebieden van de hal. Deze 
Categorie 6A-kabel is perfect voor grote implementaties van 
Wireless Access Points die de volgende generatie Gigabit 
802.ac Wave 2 Wi-Fi-verbinding zullen bieden, wat essentieel 
is voor een locatie als deze, die zich over bijna 20.000 m2 
verspreidt; draadloze connectiviteit zal in het hele gebouw 
beschikbaar moeten zijn, en deze bekabeling zorgt ervoor dat 
dit mogelijk is. Het nieuwe systeem ondersteunt verschillende 
toepassingen, waaronder 10GBASE-T (10 Gigabit Ethernet), wat 
bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de installatie. 
Dit product leent zich ook uitstekend voor HD bandbreedte 
verslindende videobeelden, waardoor het perfect is voor dit 
project, wat geschikt is voor grote hoeveelheden mensen 
tegelijkertijd. Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen 
zijn er talloze CCTV-camera's geïnstalleerd die worden gevoed 
vanuit de bekabelingsinfrastructuur. Elke kabel bestaat uit 
twee sets van twee paar die samengeslagen zijn in een “S“-



configuratie met hoogwaardige, sterke, aluminium/polyester 
folietape als afscherming per paar. Deze configuratie scheidt 
de aderparen om de prestaties te maximaliseren en om het 
risico op Alien Cross Talk te beperken, wat vooral belangrijk is 
in een omgeving waar regelmatig vanaf meerdere apparaten 
verbinding met het netwerk gemaakt wordt, zoals bij de Arena. 
De individuele paren hebben verschillende leglengtes om 
optimale prestaties te kunnen garanderen.

Bovendien was de Categorie 6A-bekabeling van de 
Euroklasse Dca, s1a, d1, a1-normering, zoals aangegeven op 
de buitenmantel van de kabel en de doos, maar ook in de 
prestatieverklaring van Excel. De bekabeling voldoet volledig aan 
de Europese Verordening Bouwproducten (CPR), met superieure 
niveaus voor rookontwikkeling, brandende deeltjes en 
ontwikkeling van zuur gas, waardoor dit product een veelzijdige 
en veilige keuze is voor de Arena.

Excel Categorie 6A Butterfly-Style Keystone Jacks zonder 
gereedschap werden gemonteerd in lege Excel patchpanelen. 
De Keystone Jacks openen aan de achterkant als een vlinder en 
kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap bevestigd worden 
wanneer de kabel aangesloten is. Hierdoor zijn ze een ideale 
keuze voor dit tijdgevoelige project. De bekabeling die van de 
patchpanelen kwam, werd rond de Arena afgewerkt in esthetisch 
aantrekkelijke contactdozen met schuine afsluiters, geschikt voor 
connectiviteit door het hele gebouw.

De patchpanelen werden in Excel Environ CR-kasten gemonteerd. 
Dit is een veelzijdige serie kasten met kenmerken die geschikt 
zijn voor een brede reeks toepassingen binnen de data-, 
beveiligings-, audiovisuele- en telecommunicatiemarkten. De 
CR-serie biedt een laadvermogen van 600kg en uitzonderlijke 
montageruimte waardoor deze de gestructureerde bekabeling 
met bijbehorende Switches, Servers of netwerkapparatuur 
kan herbergen.  De kasten werden uitgerust met Excel 
Power Distribution Units, met Franse contactdozen voor de 
stroomvoorziening.  De PDU-units werden voor een hogere 
dichtheid horizontaal in de Environ-kasten gemonteerd, en 
zorgden voor het juiste beheer en verdeling van de stroom over 
de gehele installatie.

Excel Enbeam OM3-glasvezelbekabeling werd gekozen als de 
backbone-bekabeling voor ondersteuning van de installatie.  
Excel OM3-bekabelingsoplossing is specifiek ontworpen voor 
binnen- en buitentoepassingen. Deze compacte, lichtgewicht 
kabels zijn extreem flexibel en snel en eenvoudig te installeren, 
en waren als zodanig een geschikte keuze voor de Arena 
d'Aix en Provence, een grootschalig installatieproject met een 
strikte deadline zodat de voorstellingen konden doorgaan 
zoals gepland. Om aan de deadlines te voldoen was het kiezen 
van een gemakkelijk en flexibel te installeren backbone-kabel 
cruciaal voor de installatieteams. De kabels zijn opgebouwd 
rond zwelbare versterkte garens als gezamenlijk sterkte-element 
met maximaal 24 kleurgecodeerde 900 μm Tight Buffered 
vezels, met daar omheen een brandvertragende, Low Smoke 
Zero Halogen buitenmantel. De opdruk op de kabel bevat, voor 
traceerbaarheid, nu ook informatie over het DoP-nummer, de test 
en classificatie van de kabel.

Net zoals de koperen bekabeling voldoet de glasvezelkabel 
aan de CPR, met Euroklasse Cca, s1a, d0, a1.  Glasvezel biedt 
ook een uiterst betrouwbare backbone voor datatransmissie 
naar de centrale apparatuur, terwijl het ook ongevoelig is 
voor interferentie, veroorzaakt door andere diensten binnen 
een gebouw. Geen problemen met de datatransmissie.  
Vooral dit was belangrijk voor dit project, waar duizenden 
bezoekers tegelijkertijd zouden zijn.  Een oplossing die zorgde 
voor vermindering van interferentie en verbetering van 
datatransmissie, was van vitaal belang. Met glasvezel kon het 
netwerk worden ontworpen binnen de enorme omvang van 
het gebouw en de installatie, waardoor het mogelijk was om 
een reeks ethernettoepassingen over verschillende afstanden 
te bieden:

• 1000BASE-SX (Gigabit) Ethernet - tot 550m
• 10GBASE-SR/SW (10 Gigabit) Ethernet – tot 300m
• 40GBASE-SR4 (40 Gigabit) Ethernet – tot 100m
• 100GBASE-SR10 (100 Gigabit) Ethernet – tot 100m

De duur van het project was van eind 2016 tot oktober 
2017. Het was belangrijk dat de installatie nauwkeurig en 
professioneel werd afgewerkt met minimale onderbrekingen. 
Vandaar dat de erkende installateurs werden gekozen om 
maximale projectefficiëntie te garanderen dat de locatie 
in oktober opgeleverd en klaar zou zijn voor de eerste 
voorstelling. 
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Het resultaat

In oktober 2017 werd de Arena d'Aix en Provence van € 72 miljoen - een prachtige futuristische locatie geschikt voor het 
organiseren van verschillende evenementen en wedstrijden - geopend en werd het publiek uitgenodigd voor het eerste van vele 
evenementen; een Frans handbalkampioenschap tussen PAUC en Chambéry, dat werd gevierd samen met een bodega-kantine, 
cocktail-bar en een DJ in Zuid-Amerikaanse stijl.  Andere evenementen die in de hal werden gehouden zijn onder andere:

• November 2017 - Concert Les Enfoirés Kids
• April 2018 - Fed Cup 2018: halve finale Frankrijk - Verenigde Staten
• Juni 2018 - Groep 12 van de Volleyball Nations League


