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Locatie Toulouse, Frankrijk

Apparatuur
Excel Categorie 6A Dca-klasse koperbekabeling, Excel Categorie 6A 
gereedschapsloze Keystone Jacks, Excel OS2 Dca-klasse Enbeam 
Glasvezelbekabeling en Excel Environ (CR) Netwerkkasten.

Klantreactie

"We wilden er zeker van zijn dat we toekomstbestendige 
prestaties kunnen bieden aan degenen die het netwerk zouden 
gebruiken. Hiervoor hadden we een betrouwbaar systeem 
nodig en de zekerheid dat als er iets verkeerd zou gaan dit snel 
verholpen zou worden. Het geïnstalleerde Excel-systeem was 
in staat om dit te bieden. De ondersteuning die we kregen 
van de Excel Distribution Partner, de betrouwbaarheid van de 
voorraad en de productprestaties waren ongeëvenaard. Met 
de 25-jarige garantie heb ik er vertrouwen in dat TMA Toulouse 
nog vele jaren zal genieten van een snelle en betrouwbare 
infrastructuuroplossing."

Vertegenwoordiger, INEO Toulouse

Aan de rand van de zuidelijke ringweg, biedt gebouw B 
612 plaats aan onderzoekers van IRT Saint-Exupéry, het 
Europese GPS-bedrijf, de Aerospace Valley-cluster en 
andere kantoren en start-ups. Het indrukwekkende blok 
van grijs beton met kijkgaten ligt langs de weg aan de 
rand van Montaudran. 

TMA Toulouse is het toekomstige internationale district ten 
zuid-oosten van Toulouse, dat verband houdt met luchtvaart, 
ruimtevaart en embedded systemen. Niet ver van de locatie 
bevindt zich het Espace Clément Ader, dat in 2014 werd 

opgeleverd. Dit was het eerste gebouw van wat nu de 
Montaudran Aerospace-campus is en hier waren Excel-
producten geïnstalleerd.  

De 56 hectare grote wijk omvat een 1,8 kilometer lange 
route, die bestaat uit:  

• 240.000 m² bestemd voor activiteiten die direct verband 
houden met de industrieën van morgen op het gebied 
van luchtvaart, ruimtevaart en embedded systemen 
(AESE), energie en digitaal (190.000 m² gereserveerd voor 

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


kantoren en 50.000 m² voor onderzoek en hoger onderwijs)

• 80.000 m² woningen (800 gezinswoningen en 330 
studentenwoningen)

• 20.000 m² winkels en diensten

• 15.000 m² openbare voorzieningen

Dit vlaggenschipproject van TMA Sud, waarvan de bouw 
begin 2016 begon en eerder dit jaar in april 2018 eindigde, 
werd geschat op een waarde van € 9,5 miljoen exclusief BTW.

De Eisen van de Klant

Het herontwikkelen van de voormalige locatie van 
Aéropostale Toulouse, met optimale prestaties die de 
verwachtingen van het personeel en de bezoekers 
overtreffen. Het belangrijkste doel was om topkwaliteit 
producten te installeren voor het creëren van een complete 
end-to-end netwerkoplossing om te voldoen aan de 
behoeften van diegenen die van de infrastructuur afhankelijk 
zijn.

De juiste Partner

INEO Toulouse MPLR, een belangrijke speler en expert op 
het gebied van elektrische installaties voor de tertiaire 
sector, industrie, transport en hernieuwbare energie, was 
de geselecteerde installateur. INEO biedt zijn particuliere 
en openbare klanten globale oplossingen, van ontwerp en 
uitvoering, tot onderhoud. 

INEO koos voor de gestructureerde bekabelingsoplossing 
van Excel. Excel gestructureerde bekabelingsproducten 
vormen een end-to-end oplossing waarbij prestaties en 
installatiegemak voorwaarden 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.

INEO werkte nauw samen met Excel Distribution Partner (EDP) 
Coris Networks, een gespecialiseerde distributeur van IP-
componenten, met een grote voorraadcapaciteit van 440 m2 
in Agen en een vestiging in Toulouse zelf, wat ervoor zorgde 

dat de Excel-producten snel voor het project beschikbaar 
waren.

Coris Networks (distributeur) en INEO (installateur) zijn al 
meer dan 9 jaar erkend Excel Partner 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 klanten als TMA Toulouse 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.

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.  Vanaf het begin was april 
2018 de geschatte eindtijd voor het hele project, dus was 
het absoluut noodzakelijk dat Coris Networks en INEO zich 
aan de strikte deadlines hielden om een soepele overdracht 
in het voorjaar 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 (INEO). Hierdoor is de 
eindgebruiker verzekerd van een hoogwaardige en 
betrouwbare oplossing voor de juiste prijs.

Excel-producten zijn geverifieerd door Force Technology. 
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 TMA Toulouse-project.

Ontwerp en Installatie

Coris Networks, een Excel-distributiepartner en voorschrijver 
voor dit project, heeft de complete infrastructuuroplossing 
ontworpen om aan de eisen van TMA Toulouse te voldoen.  
Voor een soepele overgang van alle medewerkers en 
bezoekers was het cruciaal dat de herontwikkeling 
van de locatie en de levering van een hoogwaardige 
bekabelingsinfrastructuuroplossing binnen de vastgestelde 
tijdschema's bleef. 

Bijna 100 kilometer 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, wat essentieel is voor 
een locatie zoals deze die zich over 350.000 m2 verspreidt. 
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, 
waarbij 500m van de 1,8km lange route een vertrouwelijke 
zone is, met meerdere CCTV-camera's die worden gevoed 
vanuit de bekabelingsinfrastructuur. Elke kabel bestaat uit 
vier paren die individueel gewikkeld zijn in een volledige 
omhulling van hoogwaardige, sterke, aluminium/polyester 
folietape, waardoor elk paar individueel wordt beschermd. 
Deze onderdelen worden dan samengebundeld, met 
verschillende leglengtes per paar om optimale prestaties te 
kunnen garanderen. Een vlechtwerk over het geheel zorgt 
voor verdere bescherming tegen storing van buitenaf 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 TMA Toulouse.

Bovendien was de Categorie 6A-bekabeling van de 

Euroklasse Dca, s2, d2, a2-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 TMA Toulouse.

Meer dan 4.000 Excel Categorie 6A gereedschapsloze 
Butterfly-Style Keystone Jacks werden gemonteerd in 122 
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 patchpanelen werden in Excel 

Environ CR-kasten gemonteerd. Dit is een veelzijdige serie 
van 800mm brede 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 voorzien van 145 Excel rangeerbeugels om de 
kabel te ondersteunen en de infrastructuur netjes en veilig 
te houden. De kasten werden ook 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 OS2-glasvezelbekabeling werd gekozen 
als de Backbonebekabeling voor ondersteuning van 
de installatie.  De OS2-bekabelingsoplossing van Excel 
is speciaal ontworpen voor binnen- en buitengebruik, 
wat ideaal is voor deze omgeving met een diversiteit 
aan open landschappen en verschillende gebouwen. 
Deze kabels zijn compact, lichtgewicht, uiterst flexibel 
en eenvoudig te installeren en pasten uitstekend in het 
TMA Toulouse-project. De kabels zijn opgebouwd rond 
een met gel gevulde (niet-druppende en siliconenvrije) 
buis die tot 24 kleurgecodeerde primair gecoate 250μm 
glasvezels bevat. Deze buis is bedekt met waterblokkerende 
E-glasvezelelementen als versterkende delen. Net zoals

https://nl.excel-networking.com/product/100-914/categorie-6a-kabel-s-ftp-dca-ls0h-haspel-van-500m-wit
https://nl.excel-networking.com/product/100-914/categorie-6a-kabel-s-ftp-dca-ls0h-haspel-van-500m-wit
https://www.excel-networking.com/generate_dop/DOP-EXL209
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https://nl.excel-networking.com/products/search?t=comms%20rack
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Het resultaat

Vanaf april 2018 vestigden de verschillende teams 
en bedrijven op de campus van TMA Toulouse zich in 
gebouw B612. Het nieuwe vlaggenschip van onderzoek 
en ontwikkeling voor de lucht- en ruimtevaartindustrie 
is volledig operationeel met een end-to-end 
infrastructuuroplossing waar ze op kunnen vertrouwen.  
Momenteel zijn er 810 inzittenden, waaronder 500 mkb-
bedrijven, en deze cijfers zullen in 2018 waarschijnlijk 
groeien.  Yann Barbaux, president van de Aerospace 
Valley Cluster, merkte op: "Onze verhuizing naar het 
hart van B612 markeert een nieuw begin met nieuwe 
en opwindende vooruitzichten.  De nabijheid van 
belangrijke spelers binnen de luchtvaartindustrie zal 
helpen bij het aangaan van nieuwe partnerschappen en 
samenwerkingsverbanden in het veld."

de koperen bekabeling voldoet de glasvezelkabel aan 
Euroklasse Dca, s2, d2, a2.  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.  
Dit was met name belangrijk voor dit project, waarbij 
verschillende activiteiten, bedrijven en start-ups gelijktijdig 
op dezelfde campus in actie 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-LX (Gigabit) Ethernet - tot 5.000m

• 10GBASE-LX4 & LR/LW (10 Gigabit) Ethernet – tot 10.000m

• 10GBASE-ER/EW (10 Gigabit) Ethernet – tot 22.250m

• 10GBASE-LR4 (100 Gigabit) Ethernet – tot 10.000m

• 10GBASE-ER4 (100 Gigabit) Ethernet - tot 40.000m

De duur van het project was van mei tot september 2017. 
Met deze strakke planning was het belangrijk dat de 
installatie nauwkeurig en professioneel werd afgewerkt 
met minimale onderbrekingen. Vandaar dat de erkende 
installateur werd gekozen om maximale projectefficiëntie 
te garanderen dat de locatie in het voorjaar van 2018 
opgeleverd en klaar voor het ontvangen van bezoekers zou 
zijn. 

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

