
Cechy: 
 25 letnia gwarancja systemowa 

 Wsparcie Gigabit Ethernet 

 Wbudowane pole z etykietami 

 Idealne rozwiązanie jako gniazdko teleinformatyczne dla 

stanowiska pracy 

 Zgodność z kategorią 5e 

 W zestawie narzędzia oraz opaski do przypięcia kabli 

 Wersje 1, 2 lub 4 portowe 

 Gniazdka z zasuwkami w standardzie

Opis produktu 
Puszki montażowe natynkowe Excel do gniazd keystone nadają się do gamy aplikacji i oferują szybki, prosty oraz kompaktowy sposób na 

zaprezentowanie do 6 gniazdek na stanowisku pracy. Puszki posiadają zasuwki zabezpieczające gniazda, przez co mogą być zainstalowane 

w wielu miejscach: klastrach biurkowych, pod stołami lub ladami sklepowymi, pod podłogami lub po prostu na ścianie. Nadają się one do 

zastosowań stałych oraz tymczasowych. 

 

Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e 

 

25 letnia gwarancja systemowa 

Wsparcie Gigabit Ethernet 

Wersje 1, 2, 4 lub 6 portowe 



Opis parametrów 
Puszki montażowe natynkowe Excel są produkowane oraz testowane zgodnie z obecnymi standardami opisującymi Kategorię 5e, 

zdefiniowanymi w normach wydawanych przez organizację TIA oraz ISO. Testy przesiewowe częstotliwości są wykonywane dla każdego 

krytycznego parametru takiego jak NEXT lub FEXT, dla których stosowane są metody pomiarowe Worst Case i Power Sum. Rzeczywista 

wydajność przekracza wymagania norm, dzięki czemu powstaje zapas wydajnościowy dla nawet najbardziej wymagających aplikacji. 

Specyfikacja 
Specyfikacja Kategoria 5e 

Specyfikacja okablowania T568A & T568B 

Wymiary wersji 1 port 48 mm (szer.) x 26.2 mm (wys.) x 65.2 mm (głęb.) 

Wymiary wersji 2 porty 76 mm (szer.)  x 26.1 mm (wys.)  x 65 mm (głęb.) 

Wymiary wersji 4 porty 132.1 mm (szer.)  x 29.8 mm (wys.)  x 65.6 mm (głęb.) 

Wymiary wersji 6 portów 188.4 mm (szer.)  x 29.7 mm (wys.)  x 65.6 mm (głęb.) 

Rekomendacja instalacji Pasuje do każdego środowiska biurowego 

Wtyk RJ45 Pozłacane styki 50 mikrocali 

Żywotność wtyku RJ45 Min. 750 połączeń/rozłączeń 

Styki IDC Kompatybilne z narzędziami 110. Max. 200 połączeń/rozłączeń 

Kompatybilność styku IDC 22-26 AWG  

NEXT na 100 MHz 40.3 dB (Power Sum) 

FEXT na 100 MHz 31.7 dB (Power Sum) 

Budowa puszki ABS UL94V-0 

Temperatura pracy Od ‐10 °C do 60 °C 

Temperatura przechowywania Od ‐40 °C do 68 °C 

Typowe Aplikacje 

 10Base‐T Ethernet 

 100BASE‐TX Fast Ethernet 

 1000BASE‐T Gigabit Ethernet 

 155 Mbps ATM 

 622 Mbps ATM 

 Topologia Token Ring 

Numery katalogowe 

Numer Opis 

100‐002 Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e, biała, 1 port 

100‐003 Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e, biała, 2 porty 

100‐004 Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e, biała, 4 porty 

100‐005 Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e, biała, 6 portów 

Gwarancja systemowa 
25-letnia gwarancja systemowa Excel zapewnia zgodność produktów oraz aplikacji ze standardem wydajności dla 

odpowiedniej klasy okablowania. Gwarancja może być udzielona przez akredytowanego partnera (ECP), który projektował, 

dostarczał i instalował system.  
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