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Wymagania

wysokowydajne, kompleksowe rozwiązanie poprawiające dostęp 
do technologii oraz pracę personelu zakładu karnego, a także 
zapewniające lepszą obsługę osadzonych oraz odwiedzających, 
przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, aby wesprzeć 
rozbudowę zakładu.

Wyposażenie

okablowanie miedziane Excel kategorii 6A U/FTP, szafy 
komunikacyjne Environ, okablowanie światłowodowe OM3, 
listwy zasilające Excel, gama akcesoriów oraz około 8500 gniazd 
Keystone.

Wizja klienta

„Jako że chodziło o rozbudowę użytkowanego zakładu karnego, 
Luynes 1, bardzo ważne było, żeby podwykonawcy rozumieli 
delikatny charakter tego projektu i konieczność zachowania 
standardów bezpieczeństwa przez cały czas instalacji.  Do 
realizacji projektu wybrano akredytowanego partnera kablowego 
Excel, firmę Tandem Reseau, dzięki czemu klient miał pewność, 
że rozwiązanie Excel spełni wszystkie wymagania projektu, 
który został opracowany specjalnie z myślą o środowisku 
zakładu karnego.  Wysoka wydajność, nieskazitelna reputacja 
i renomowana jakość były kluczowymi czynnikami w wyborze 
Excel do realizacji tego projektu”.

Sylvain Frebourg | Koordynator projektu, Tandem Reseau

Celem Aix 2, którego budowa trwa już kilka miesięcy i który 
położony jest obok Aix 1, jest odciążenie oryginalnego 
budynku Aix 1 i stworzenie bezpieczniejszych warunków 
dla personelu, osadzonych i odwiedzających. Nowy zakład 
usytuowany pomiędzy Aix i Luynes będzie największą 
placówką w regionie, a po zakończeniu prac jego pojemność 
wzrośnie o 735 miejsc w odpowiedzi na przepełnienie 
aktualnego zakładu. 

„Utworzenie Aix 2 przekształci zakład karny na korzyść 
personelu” – skomentowała Nathalie Guillemeau, zarządzająca 
projektem.  Każda cela będzie wyposażona w prysznic, 
a okna zostaną powiększone, aby polepszyć oświetlenie 
zakładu. Wprowadzone zostanie też wiele innych modyfikacji 
i ulepszeń. Celem jest nadanie placówce bardziej „miejskiego” 
niż więziennego charakteru i „wzięliśmy nawet pod uwagę 
integrację z krajobrazem” – dodała Nathalie.

Prace remontowe połączą Aix 1 i Aix 2, tworząc w ten sposób 
kompleks 14 budynków na terenie o powierzchni 38 akrów, 
który obejmie między innymi budynki więzienne, siłownię, 
parki, warsztaty, strefę usług osobistych i izolatkę.

Instalacja dla tego projektu została zaplanowana z myślą 
o środowisku zakładu karnego, a konkretnie aby wesprzeć 
proces rozbudowy pierwotnej placówki i dodanie kolejnych 

budynków. Rozwiązanie Excel pozwoliło stworzyć 
bezpieczniejszy i bardziej zaawansowany technologicznie 
zakład karny, a także wyposażyć go w wysokowydajną, 
bezpieczną i niezawodną instalację dla personelu, 
osadzonych i odwiedzających.

Wymagania

W projekt zainwestowano 90 mln euro i wymagał on 
wysokowydajnego rozwiązania, które spełni specyficzne 
potrzeby tego obiektu. Głównym założeniem instalacji 



było przekształcenie zakładu karnego, zwiększając jego 
wydajność oraz poprawiając bezpieczeństwo personelu, 
osadzonych i odwiedzających.

Pozyskanie partnera

Tandem Reseau, z siedzibą w Champigny-sur-Marne, to 
specjalistyczny instalator działający w branży transmisji 
danych od 1995 roku i dysponującym rozległym 
doświadczeniem na wielu rynkach pionowych.  Na 
przestrzeni lat firma Tandem Reseau nawiązała partnerstwa 
z czołowymi przedsiębiorstwami z branży i została 
akredytowanym partnerem Excel, dzięki czemu może 
przyznawać 25-letnią gwarancję na swoje instalacje.  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 rekomendować kompleksowe 
rozwiązania z całkowitym przekonaniem. Znajomość 
produktów oraz marki pozwoliły Tandem Reseau na 
jasne określenie wymagań instalacji oraz jej realizację, 
dopasowując rozwiązanie do specyficznego środowiska 
instalacji, jakim był zakład karny.

Odpowiedni produkt

Biorąc pod uwagę specyfikę miejsca instalacji, absolutnie 
niezbędne było wybranie rozwiązania, które zapewnia 
najwyższą wydajność, jakość i bezpieczeństwo.  Z 
tych właśnie powodów firma Tandem Reseau wybrała 
rozwiązanie Excel, które zostało zatwierdzone przez 
koordynatora projektu Aix 2.  Innymi przesłankami za 
tym wyborem były liczne pochwały ze strony wielu 
innych zakładów karnych, co dawało pewność zarówno 
instalatorowi, jak i użytkownikowi końcowemu, że produkty 
Excel staną na wysokości zadania.

Jednym z głównych celów projektu Aix 2 było spełnienie 
wymagań personelu, jednocześnie zaspokajając potrzeby 
osadzonych i odwiedzających, poprzez zwiększenie dostępu 
do technologii i dodatkowych udogodnień.  Na terenie 
zakładu znajduje się ponad 800 kamer, które są zarządzane 
z centrum dowodzenia. W konsekwencji od sieci wymagana 
jest wysoka prędkość transmisji, aby zapewnić optymalną 
obsługę i bezpieczeństwo.  Zapewnienie osadzonym 
dostępu do rosnącej gamy sprzętu technologicznego 
również musiało być uwzględnione przy wyborze produktu.  
Decyzja o wyborze produktów Excel została podjęta w 
oparciu o poprzednie doświadczenie partnera z naszą marką 
i jej potwierdzoną efektywność w podobnych zakładach.

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.  Krótki 
termin realizacji całego projektu, wynoszący 18 miesięcy, 
z czego 10 miesięcy przeznaczone było na konstrukcję 
budynku, oznaczał, że wybrane rozwiązanie musiało być 
elastyczne, by łatwo dostosować je do zmieniających się 
wymagań. Dokładnie to zapewniał Excel.  Niektóre części 
budynku, jak na przykład cele, wymagały od 350-osobowego 
zespołu instalatorów zakończenia prac bez żadnych 
opóźnień, ponieważ jeszcze przed zakończeniem projektu 
w celach miało znaleźć się aż 1500 osadzonych. Sukces 
tej instalacji zależał od wdrożenia na czas odpowiednich 
środków bezpieczeństwa.

Produkty Excel zostały zweryfikowane przez niezależną 
instytucję Delta. Excel od ponad 15 lat inwestuje w tego 
typu testy i weryfikacje, ponieważ stanowią one niezależne 
poświadczenie jakości. Oprócz testowania komponentów 
i kanałów przeprowadzamy wizytacje w zakładach 
produkcyjnych w celu zapewnienia, że w całym procesie 
produkcyjnym zachowane są jednolite standardy jakości. 
Certyfikaty, zgodność ze standardami i pełna gwarancja 
akredytowanego partnera, jakim jest Tandem Reseau, 
przyczyniły się do tego, że rozwiązanie Excel Networking 
zostało wybrane jako właściwy produkt do tego projektu.

Projekt i instalacja

Jako partner dystrybucyjny Excel oraz projektant specyfikacji 
materiałowej firma CCF sporządziła projekt kompletnej 
infrastruktury spełniający wymagania stawiane przez 
klienta.  Klient chciał dokonać zmian od strony operacyjnej 
zakładu karnego bez narażania bezpieczeństwa personelu, 
osadzonych i odwiedzających.  Głównym celem było 
zapewnienie lepszego dostępu do technologii i usług na 
terenie ośrodka, począwszy od kamer i monitoringu, po 
kontrolę dostępu, telefony i telewizory.

Przyszłościowy charakter instalacji zapewniło okablowanie 
światłowodowe Excel OM3.  Biorąc pod uwagę czas i wysiłek, 
jakich wymagało zaplanowanie instalacji w tak specyficznych 
warunkach, ważne było, aby instalacja ta była przyszłościowa 
i stanowiła rozwiązanie na wiele lat.  Okablowanie Excel 
Enbeam OM3 jest kompaktowe, lekkie, nadzwyczaj 
elastyczne i łatwe w instalacji.  Kable są skonstruowane na 
bazie elementu wzmacniającego z przędzy pęczniejącej, 
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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 LSZH. 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.

Wybrano okablowanie Excel kategorii 6A, ponieważ pozwala 
ono infrastrukturze miedzianej na osiągnięcie wyższej 
wydajności niż standardowa, co było konkretnym 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, co jest bardzo ważne 
w przypadku tak dużego obiektu jak zakład karny. Każdy 
kabel składa się z dwóch zestawów dwóch par owiniętych 
wysokiej jakości wytrzymałą folią aluminiowo-poliestrową 
w konfiguracji „S”, zapewniającą osobne ekranowanie każdej 
parze. Konfiguracja folii „S” zapewnia właściwe rozdzielenie 
par, co przekłada się na lepsze parametry użytkowe. 
Poszczególne pary posiadają różne długości skoku skrętu, co 
zapewnia optymalne własności eksploatacyjne.

W korpusy paneli krosowych Excel załadowano około 8500 
gniazd Keystone Excel kategorii 6A. Z każdym panelem 
dostarczana jest tylna rama organizująca zaopatrzona 
w miejsca na opaski kablowe.  Akcesoria te są idealnym 
uzupełnieniem do szaf rack Excel Environ 24U i 42U, w których 
umieszczono urządzenia komunikacyjne, zapewniając 
ochronę i bezpieczeństwo komponentów.

Ze względu na delikatny charakter projektu firma Tandem 
Reseau musiała zrealizować instalację w terminie, czyli w 18 
miesięcy.  Instalacja musiała zostać wykonana perfekcyjnie 
i profesjonalnie, ze szczególnym naciskiem na pewne części 
obiektu, takie jak cele więzienne, ponieważ wyznaczona była 
dokładna data przeniesienia do nich osadzonych.  Jakość 
rozwiązania Excel zapewniła, że klient otrzymał gotowy do 
pracy i wystarczająco bezpieczny system, aby umożliwić 
przeniesienie rosnącej populacji osadzonych, jednocześnie 
zapewniając bezpieczne środowisko pracy dla personelu i 
odwiedzających.

Rezultat

Na początku projektu użytkownik końcowy wraz 
z firmą budowlaną zaplanowali połączenie obu 
obiektów: aktualnego Aix-Luynes 1 i nowego Aix-
Luynes 2.  Tandem Reseau był jedną z 60 firm, które 
pomagały firmie budowlanej (Bouygues Group) 
w realizacji tego projektu. Zakład karny ma teraz 
kilka przestrzeni o „osiedlowym” charakterze, które 
tworzą otoczenie pozwalające ludziom na oderwanie 
się od więziennej rzeczywistości bez narażania 
bezpieczeństwa.  W nowym budynku wykorzystano 
jasne kolory, a oba obiekty połączone są przejściem. W 
nowej sekcji znajduje się również strumień z bieżącą 
wodą, pomagający wykreować spokojniejszą, bardziej 
„miejską” atmosferę.

Po wybudowaniu 14 budynków można było rozpocząć 
instalację infrastruktury. Łączność, prędkość przesyłu 
danych i środki bezpieczeństwa w całym zakładzie 
karnym zostały znacznie poprawione, by zapewnić 
bezpieczne otoczenie każdej osobie, która przekroczy 
próg placówki.

Projekt w liczbach

•   14 budynków

•   6 żurawi wieżowych

•   4 żurawie mobilne

•   160 000 godzin prac konstrukcyjnych

•   45 000 godzin prac integracyjnych

•   25 000 m3 betonu

•   130 ton stali

•   350 budowniczych/instalatorów w szczytowym   
    punkcie projektu


