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Eisen

Een hoogpresterende complete oplossing die de toegang tot 
technologie en activiteiten voor personeel, gevangenen en 
bezoekers van het detentiecentrum verbetert, terwijl de veiligheid 
en beveiliging worden geoptimaliseerd ter ondersteuning van de 
uitbreiding van de bestaande gevangenislocatie.

Apparatuur
Excel Categorie 6A U/FTP koper bekabeling, Environ 
Netwerkkasten, OM3 Glasvezelbekabeling, Excel PDU’s, een reeks 
accessoires en ca. 8500 Keystone Jacks

Klantreactie

“Bij deze uitbreiding van de bestaande gevangenislocatie 
Luynes 1, was het besef over de gevoeligheid van het project 
belangrijk, waarbij de beveiligingsnormen tijdens de installatie 
behouden moesten blijven.  Met Tandem Reseau als een 
erkend Excel Cabling Partner, was de klant ervan overtuigd 
dat de Excel-oplossing aan alle vereisten van het project zou 
voldoen, die specifiek waren ontworpen met het oog op de 
gevangenisomgeving.  De hoge prestaties, de uitstekende 
reputatie en de gerenommeerde betrouwbaarheid waren cruciaal 
om Excel voor dit project te selecteren.”

Sylvain Frebourg | On-Site Projectleider, Tandem Reseau

Aix 2, dat enkele maanden naast Aix 1 in aanbouw was, moet 
het oorspronkelijke gebouw ontlasten, de druk op Aix 1 
verlichten en een veiligere omgeving creëren voor personeel, 
gevangenen en bezoekers. Als antwoord op de huidige 
overbezetting van de gevangenis wordt de nieuwe vestiging, 
die gelegen is tussen Aix en Luynes, de grootste instelling in de 
regio, met een verhoogde capaciteit voor huisvesting van 735 
gevangenen. 

“De ontwikkeling van Aix 2 transformeert het detentiecentrum 
ten gunste van het personeel”, aldus projectleider Nathalie 
Guillemeau.  Samen met andere aanpassingen en renovaties 
krijgt elke cel een douche en de ramen worden vergroot 
voor meer licht in de gevangenis. Het doel is om een meer 
‘stedelijk’ beeld te creëren dan een gevangenisomgeving, en 
“we hebben ook nagedacht over integratie in het landschap”, 
vervolgde Guillemeau.

De renovatie vormt een verbinding tussen Aix 1 en Aix 2, 
waardoor er een locatie ontstaat van ruim 15 hectare met in 
totaal 14 gebouwen, waaronder gevangenisgebouwen, het 
gymnasium, parken, werkplaatsen, persoonlijke diensten, de 
isolatie-eenheid en andere voorzieningen.

De installatie voor dit project is ontworpen uit het oogpunt 
van een gevangenisomgeving, en specifiek bedoeld voor de 
uitbreiding van de oorspronkelijke locatie met een nieuw 
gebouw en extra faciliteiten. De Excel-oplossing hielp bij 
het creëren van een veiliger en technologisch intuïtiever 
detentiecentrum, met als doel een hoogwaardige, veilige en 
betrouwbare locatie te bieden voor personeel, gevangenen en 
bezoekers.

De Eisen

De investering van negentig miljoen euro om dit 
project mogelijk te maken, vereiste een hoogwaardige 
infrastructuuroplossing die aan de behoeften van deze 
gevoelige locatie kon voldoen. Het belangrijkste doel van 
de installatie was om de penitentiaire omgeving voor alle 
betrokkenen te transformeren, de efficiëntie te verhogen en 
de beveiligingsmaatregelen te verbeteren om de veiligheid 
van personeel, gevangenen en bezoekers te garanderen.



De juiste partner

Tandem Reseau, gevestigd in Champigny-sur-Marne, is 
sinds 1995 een gespecialiseerd installatiebedrijf in de 
datacom-industrie, en ervaren met het installeren binnen 
uiteenlopende verticale markten.  In de loop der jaren 
heeft Tandem Reseau partnerschappen met belangrijke 
beïnvloeders in de markt gekoesterd, en werden zij een 
erkend Excel Cabling Partner waardoor zij 25 jaar garantie 
kunnen geven op al hun installaties.  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 kon Tandem Reseau producten 
specificeren op basis van hun aanpassingsvermogen om aan 
de gevoelige gevangenisomgeving voor deze installatie te 
voldoen

Het juiste product

Gezien de gevoeligheid van de werkomgeving was 
het essentieel om een oplossing te kiezen waarbij 
topprestaties, kwaliteit en beveiliging voorop stonden.  
Tandem Reseau koos voor de Excel-oplossing en werd 
daardoor goedgekeurd door de Aix 2-projectleider.  Met 
lofbetuigingen over een hele reeks andere gevangenissen, 
konden de installateur en de eindgebruiker erop vertrouwen 
dat het Excel-assortiment voor dit doel geschikt was.

Een cruciaal onderdeel van het Aix 2-project was om 
te voldoen aan de behoeften van het personeel en 
tegelijkertijd tegemoet te komen aan de wensen van de 
gevangenen en hun bezoekers, door meer toegang tot 
technologie en extra faciliteiten te bieden.  Met meer dan 
800 camera’s op de locatie die beheerd moeten worden 
via een centrale toegangscontrolezone, moest het netwerk 
met hoge snelheden werken voor optimale ervaring 
en veiligheid.  Bij de productkeuze werd de noodzaak 
om gedetineerden toegang tot een groter scala aan 
technologische apparatuur te bieden ook overwogen.  
De beslissing om producten uit het Excel-assortiment te 
kiezen, werd genomen op basis van eerdere ervaring van de 
partner met het merk en de bewezen doeltreffendheid op 
vergelijkbare referentieprojecten.

Het productassortiment van Excel vormt een end-to-
end-oplossing waarbij prestaties en installatiegemak een 
eerste vereiste zijn. Met de nadruk op compatibiliteit en 
het voldoen aan de normeringen van kabel tot serverkast, 
betrouwbaarheid en productbeschikbaarheid is Excel 

de complete vertrouwde oplossing.  Het project had een 
strikte planning van 18 maanden, waarvan 10 maanden 
voor de bouw. Hierdoor was het cruciaal dat de gekozen 
oplossing flexibel was om gemakkelijk aan veranderende 
eisen te voldoen, wat Excel was.  Voor sommige gebouwen, 
zoals de cellencomplexen, was het noodzakelijk dat het 
werk door het 350-koppige installatieteam op tijd werd 
voltooid, want maar liefst 1500 gevangenen moesten 
deze cellen bezetten tegen het einde van de deadline. Het 
succes van deze installatie hing aan het feit of de juiste 
veiligheidsmaatregelen op tijd van kracht zouden zijn.

Excel-producten zijn door Delta geverifieerd. Excel heeft 
al meer dan 15 jaar geïnvesteerd in dergelijke test- en 
verificatieprogramma’s. Verificaties door derden worden 
gezien als 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 partijen, zoals Tandem Reseau, hebben 
bijgedragen aan de keuze voor Excel Networking Solutions 
als het juiste product voor dit project.

Ontwerp en installatie

CCF, een Excel-distributiepartner en voorschrijver voor dit 
project, heeft de complete infrastructuuroplossing ontworpen 
om aan de eisen van de eindgebruiker te voldoen.  De 
gevangenis wilde de operationele kant van het cellencomplex 
heroverwegen zonder concessies te doen aan de veiligheid 
en beveiliging van het personeel, gevangenen en bezoekers.  
Het voornaamste doel was om meer toegang te bieden tot 
technologie en activiteiten rond het centrum, van IP Camera-
oplossingen, toegangscontrole, tot telefoons en tv’s.

Excel OM3-glasvezelbekabeling werd gekozen om de 
installatie toekomstbestendig maken.  Gezien de tijd 
en moeite die het kost om een installatie te plannen in 
een omgeving zo gevoelig als dit detentiecentrum, was 
het belangrijk dat de installatie toekomstbestendig was 
om de levensduur te verlengen.  De Excel Enbeam OM3 
bekabelingsoplossing is compact, lichtgewicht, extreem 
flexibel en eenvoudig te installeren.  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 vlamvertragende, 
Low Smoke Zero Halogen buitenmantel. Glasvezel biedt ook 
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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.

Er werd voor Excel Categorie 6A-bekabeling gekozen omdat 
het de prestatiemogelijkheden van de koperinfrastructuur 
naar nieuwe hoogtes tilt, wat voor dit project een bijzondere 
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, wat 
essentieel is voor een locatie zo groot als deze. 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. De 
“S“-folie configuratie verzekert de scheiding van de paren en 
verzekert zo ook de prestaties. De individuele paren hebben 
verschillende leglengtes om optimale prestaties te kunnen 
garanderen.

Ca. 8500 Excel Categorie 6A Keystone Jacks werden 
gemonteerd in lege Excel Patchpaneelframes. Een achterste 
kabelgeleidingspaneel met doelbewust ontworpen 
kabelbindposities wordt bij elk paneel geleverd.  Deze 
accessoires pasten perfect bij de Excel Environ 24HE en 
42HE-kasten waar de installatie in ondergebracht was, die 
de infrastructuurapparatuur beschermt en de verbindingen 
veilig stelt in een afgesloten omgeving.

Vanwege de gevoeligheid van dit project was het absoluut 
noodzakelijk dat het team van Tandem Reseau zich aan 
de projectdeadline van 18 maanden hield.  Het was 
belangrijk dat de installatie correct en professioneel werd 
afgewerkt, vooral in bepaalde delen van de locatie, zoals de 
cellenblokken, waarbij de gedetineerden op een bepaalde 
datum de nieuwe locatie zouden betreden.  De kwaliteit 
van de Excel-oplossing zorgde ervoor dat de eindgebruiker 
een systeem ontving dat kant-en-klaar was en voldoende 
beveiligd was om de groeiende groep gevangenen te 
huisvesten, terwijl het tegelijkertijd een beschermende, 
veilige werkomgeving bood voor het personeel en de 
bezoekers.

Het resultaat

Aan het begin van het project hadden de eindgebruiker 
en het bouwbedrijf voor ogen dat de twee sites - de 
bestaande Aix-Luynes 1 en de nieuwe Aix-Luynes 2 - 
door dit project met elkaar zouden worden verbonden.  
Tandem Reseau was een van de 60 onderaannemers 
van de bouwfirma (Bouygues Group) die heeft 
bijgedragen aan het projectsucces. De locatie biedt nu 
een aantal “buurten” in een omgeving die ontworpen 
is om mensen te helpen de overbeveiligde sfeer te 
ontvluchten zonder aan veiligheid in te boeten.  In het 
nieuwe gebouw zijn lichte en felle kleuren gebruikt en 
de twee gebouwen zijn verbonden door een loopbrug, 
en in de nieuwe sectie loopt en waterstroom om een 
rustiger, meer ‘stedelijke’ omgeving te creëren.

Nadat de 14 gebouwen gebouwd waren, kon de aanleg 
van de infrastructuurinstallatie en de verbindingen 
beginnen. Datasnelheden en beveiligingsmaatregelen 
in de gevangenis zijn enorm verbeterd, waardoor een 
veilige omgeving wordt geboden aan iedereen die de 
gevangenisdeuren passeert.

Belangrijke statistieken

•   14 gebouwen

•   6 hijskranen

•   4 mobiele kranen

•   160.000 uur bouwwerkzaamheden

•   45.000 uur integratie

•   25.000 m3 beton

•   130 ton staal

•   350 bouwers/installateurs in topdrukte


