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Użytkownik końcowy Arena d’Aix en Provence

Lokalizacja Les Milles, Aix-en-Provence, Francja

Wyposażenie

Okablowanie miedziane Excel kategorii 6A klasy Dca, beznarzędziowe 
gniazda Keystone Excel kategorii 6A, okablowanie światłowodowe 
Enbeam Excel OM3 klasy Cca, oraz telekomunikacyjne szafy rack Excel 
z serii Environ (CR).

Opinia klienta

„Byliśmy pod wrażeniem wsparcia zarówno ze strony CCF — naszego 
dostawcy — jak i Excel Networking Solutions, którzy dostarczyli nam 
najwyższej jakości produkt spełniający i przewyższający oczekiwania 
osób zaangażowanych w ten projekt. Zespół Excel i CCF pomagali 
nam i firmie ENGIE Ineo od samego początku projektu, a przez okres 
instalacji utworzyliśmy silne więzi partnerskie, dzieląc wspólne 
pragnienie osiągnięcia tego samego celu”. 

Florent Perez, ENGIE Ineo

Informacje ogólne

Miasto Aix-en-Provence chciało mieć nową i nowoczesną 
halę widowiskowo-sportową, umożliwiającą organizowanie 
rozmaitych wydarzeń dla szerokiej publiczności.  Układ, pojemność 
i wyposażenie obiektu musiały być adaptowalne, aby móc 
dostosować ich konfigurację do potrzeb rozmaitych wydarzeń, 
takich jak zawody sportowe, spektakle i koncerty na żywo.

Arena d'Aix en Provence to wielofunkcyjna hala widowiskowo-
sportowa w dzielnicy Les Milles w Aix-en-Provence, która został 

72 mln euro 20 000 m2
Maks. 8500

miejsc 
siedzących

1200 miejsc 
parkingowych

17
konfiguracji

inaugurowana 11 października 2017 roku. Obiekt dysponuje 
halą główną o pojemności 6000-8500 miejsc siedzących oraz 
dodatkową halą z 1000-2000 miejscami siedzącymi.

Wymagania klienta

Stworzenie uniwersalnego obiektu do organizowania różnego 
typu wydarzeń na wielką skalę w regionie Aix-en-Provence, 
oferującego najnowocześniejsze udogodnienia i łączność 
sieciową dla pracowników oraz odwiedzających.



Pozyskanie partnera

Do zrealizowania projektu wybrano Ineo Aix-en-Provence, jedną 
z czołowych firm i eksperta w zakresie instalacji elektrycznych 
dla sektora usługowego, przemysłu, transportu i źródeł energii 
odnawialnej. Ineo oferuje klientom prywatnym i publicznym 
globalne rozwiązania od projektowania i produkcję po 
konserwację. 

Instalatorzy postanowili użyć produkty okablowania 
strukturalnego Excel. Produkty Excel stanowią kompleksowe 
rozwiązanie, w którym wydajność oraz łatwość instalacji to 
podstawa. Kluczowym wymogiem tego projektu była konieczność 
zastosowania produktów infrastrukturalnych tylko jednej marki. 
Dzięki dostępności i niezawodności produktów oraz naciskowi 
na kompatybilność i zgodność z normami wszystkich elementów 
„od kabla po szafę rack” oferta Excel stanowi kompletne i godne 
zaufania rozwiązanie.

Instalatorzy ściśle współpracowali z Partnerem Dystrybucyjnym 
Excel (EDP), firmą CCF Aubagne, specjalizującą się w dystrybucji 
komponentów IP i dysponującą dużymi zapasami towaru w 
odległości zaledwie godziny drogi od miejsca instalacji. Było to 
ważnym kryterium podczas dokonywania wyboru dostawcy, aby 
dotrzymać wyznaczone terminy realizacji i oddać obiekt do użytku 
przed zaplanowanymi na październik wydarzeniami.

Zarówno CCF, jak i instalatorzy to akredytowani partnerzy Excel — 
mają oni dogłębną wiedzę na temat produktów z portfolio Excel, 
co jest bardzo ważne przy instalowaniu systemu okablowania tej 
wielkości.  Ponadto jako akredytowani partnerzy są oni uprawnieni 
do udzielenia kompleksowej 25-letniej gwarancji Excel, która 
zapewnia prawdziwy spokój ducha użytkownikom końcowym 
takim jak Arena d'Aix en Provence.

Obie firmy od wielu lat wykorzystują w swojej pracy produkty z 
obszernego portfolio Excel i są na bieżąco z nowościami w naszej 
ofercie, a ponieważ ufają jakości wytwarzanych przez nas towarów, 
mogą promować i rekomendować kompleksowe rozwiązania 
Excel z całkowitym przekonaniem. Znajomość produktów oraz 
marki pozwoliły im na jasne określenie wymagań instalacji oraz jej 
realizację zgodnie z wytycznymi użytkownika końcowego.

Odpowiedni produkt

Charakter działalności instytucji 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.

Cały projekt miał zostać ukończony w październiku 2017 roku, 
zatem CCF i Ineo musieli ściśle trzymać się terminów, aby 
oddać obiekt do użytku jesienią. Wybrane produkty musiały 
być elastyczne i skalowalne, aby sprostać zmieniającym się 
wymaganiom tak dużego projektu, a Excel był w stanie to 
zapewnić.  Co więcej dostępność zapasów była kluczowym 
kryterium w tej instalacji. Posiadanie lokalnie dostępnych zapasów 

dla wymaganych produktów pozwoliło dotrzymać terminów 
dostaw i uniknąć opóźnień, dzięki czemu projekt mógł zostać 
ukończony przed ostatecznym terminem.  Co więcej produkty te 
są objęte 25-letnią gwarancją, ponieważ zostały zainstalowane 
przez akredytowanego partnera Excel, więc użytkownik końcowy 
ma pewność, że otrzymuje zaufane rozwiązanie o wysokiej 
jakości i w słusznej cenie.

Produkty Excel zostały zweryfikowane przez Force Technology 
(dawniej Delta). Excel inwestuje w tego rodzaju programy testów 
i weryfikacji od 15 lat. Weryfikacja przez niezależne podmioty 
zewnętrzne jest dodatkowym atutem. 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 Solutions zostało wybrane jako odpowiedni 
produkt do projektu Arena d'Aix en Provence.

Projekt i instalacja

Jako partner dystrybucyjny Excel oraz projektant specyfikacji 

materiałowej firma CCF Aubagne sporządziła projekt kompletnej 

infrastruktury spełniający wymagania stawiane przez Arena d'Aix 

en Provence.  Istotnym warunkiem było dotrzymanie ustalonych 

terminów realizacji robót budowlanych i prac instalacyjnych 

okablowania infrastrukturalnego, tak aby obiekt mógł zostać 

oddany do użytku bez żadnych utrudnień operacyjnych.

W instalacji wykorzystano kabel ekranowany Excel S/FTP 

kategorii 6A, ponieważ pozwala on infrastrukturze miedzianej 

na osiągnięcie wyższej wydajności niż standardowa, co było 

wymogiem dla tego projektu. Kabel 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. Hale 

widowiskowo-sportowe to z definicji ogromne przestrzenie 

otwarte, w których znajduje się wielu widzów. W obecnych 

czasach widzowie ci wymagają (i niemal oczekują), że we 

wszystkich miejscach w obiekcie będą mieć dostęp do Internetu. 

Konieczne było więc zapewnienie łączności bezprzewodowej 

wewnątrz budynku, a dzięki wybranemu kablowi było to 

wykonalne. Okablowanie kategorii 6A jest idealne do instalacji 

bezprzewodowych punktów dostępowych na wielką skalę, 

zapewniających dostęp do łączności Wi-Fi nowej generacji 

Gigabit 802.ac Wave 2 — niezbędnej w obiekcie tego typu 

o powierzchni prawie 20 000 m2. Nowy system zapewnia 

obsługę kilku technologii, między innymi 10GBASE-T (10 

Gigabit Ethernet), dzięki czemu jest przyszłościowy. Produkt 

ten jest w stanie sprostać wymaganiom transmisji wideo w 

wysokiej rozdzielczości i pozwala obsłużyć liczne kamery 

telewizji przemysłowej zapewniające bezpieczeństwo tłumu 

podczas różnych wydarzeń. Każdy kabel składa się z dwóch 

zestawów dwóch par owiniętych wysokiej jakości wytrzymałą 

folią aluminiowo-poliestrową w konfiguracji „S”, zapewniającą 

osobne ekranowanie każdej parze. Rozdzielenie par zapewnia 

maksymalną wydajność i ogranicza ryzyko przesłuchu obcego, co 



jest szczególnie ważne w takim środowisku jak hala widowiskowo-

sportowa, gdzie w tej samej chwili do sieci podłączonych jest wiele 

urządzeń. Poszczególne pary mają różne długości skoku skrętu, co 

zapewnia optymalne własności eksploatacyjne.

Co więcej okablowanie kategorii 6A jest zgodne ze standardem 
Euroklasy Dca, s1a, d1, a1, tak jak wskazano na zewnętrznej 
powłoce kabla i opakowaniu, a także w Deklaracji właściwości 
użytkowych. Okablowanie jest w pełni zgodne z europejskim 
rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CPR) i oferuje 
doskonałe parametry pod względem emisji dymu, produkcji 
płonących kropelek i kwaśnego gazu, dzięki czemu jest 
wszechstronnym i bezpiecznym wyborem dla hali.

Beznarzędziowe motylkowe gniazda Keystone Excel kategorii 6A 
zostały załadowane w panele krosowe Excel. Gniazda Keystone 
otwierają się z tyłu na kształt motyla i można je łatwo i szybko 
zamocować bez użycia narzędzi po dokonaniu terminacji kabla, 
przez co były idealnym wyborem do tego projektu o krótkim 
czasie realizacji. Kable wychodzące z paneli krosowych zostały 
zakończone w punktach końcowych estetycznymi zaokrąglonymi 
przesłonami, zapewniając łączność na całym terenie obiektu.

Korpusy paneli krosowych zostały zamontowane w szafach rack z 
serii Environ CR. Jest to wszechstronna seria szaf rack, które nadają 
się 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 listwy zasilające Excel 
z francuskimi gniazdami elektrycznymi, aby 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 OM3 zostało wybrane 
na okablowanie szkieletowe, na którym oparto instalację.  
Okablowanie Excel OM3 zostało zaprojektowane do zastosowań 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Te zwarte i lekkie kable są 
niezwykle elastyczne, a ich instalacja jest szybka i łatwa, dlatego 
były właściwym wyborem do Arena d'Aix en Provence. Ten 
wielkoskalowy projekt miał ścisły termin realizacji w związku z 
zaplanowanym kalendarzem wydarzeń. Wybór elastycznego 
kabla na szkielet instalacji miał istotne znaczenie dla zapewnienia, 
że instalatorzy zakończą pracę w wyznaczonym czasie. Kable są 
skonstruowane na bazie elementu wzmacniającego z przędzy 
pęczniejącej, zawierającego do 24 włókien oznaczonych 
różnymi kolorami, umieszczonych wewnątrz ścisłej tuby 900 μm. 
Zewnętrzna powłoka wykonana jest z tworzywa o własnościach 
opóźniania palenia oraz o statusie LSOH. Legenda na zewnętrznej 
powłoce zawiera informacje dotyczące numeru deklaracji 
właściwości użytkowych, testu i klasyfikacji kabla dla łatwiejszej 
identyfikacji pochodzenia.

Tak samo jak okablowanie miedziane, okablowanie światłowodowe 
jest zgodne z rozporządzeniem CPR, w tym przypadku spełnia 
normy Euroklasy Dca, s1a, d0, a1.  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 niezmiernie ważne dla tego projektu, ponieważ w obiekcie 
będą przebywać tysiące osób jednocześnie.  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 obiektu i samej instalacji, umożliwiając 
usługi Ethernet na kilku odległościach:

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

Realizacja projektu miała miejsce od końca 2016 roku do 
października 2017 roku. Instalacja musiała zostać wykonana 
perfekcyjnie i profesjonalnie za pierwszym razem, dlatego 
też zdecydowano się na wybór akredytowanych instalatorów. 
Przełożyło się to na maksymalną wydajność podczas realizacji 
projektu i pozwoliło na jego zakończenie przed pierwszym 
występem w październiku. 
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Rezultat

Arena d'Aix en Provence to piękna, futurystyczna hala widowiskowo-sportowa umożliwiająca organizowanie rozmaitych wydarzeń 
sportowych i kulturalnych. Ten obiekt o wartości 72 mln euro został otwarty w październiku 2017 roku i od tamtej pory odbyło się 
w nim wiele ważnych wydarzeń, między innymi mecz PAUC vs. Chambéry w ramach mistrzostw francuskiej ligi piłki ręcznej, który 
zorganizowano równolegle z latynoską bodegą i koktajlbarem oraz występem DJ-a.  Inne wydarzenia, które odbyły się w obiekcie:

• Listopad 2017 — koncert Les Enfoirés Kids
• Kwiecień 2018 — Puchar Federacji 2018: mecz półfinałowy Francja — Stany Zjednoczone
• Czerwiec 2018 — mecze grupy 12 Ligi Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn


