
Cechy: 
 Kompatybilny z modułami Keystone w kategoriach 5e, 6 

oraz 6A 

 Możliwość pełnego lub częściowego wyposażenia 

 Czarne lub chromowe wykończenie 

 Dołączony zestaw uziemiający 

 Kompatybilny z ekranowanymi i nieekranowanymi 

beznarzędziowymi gniazdami Excel 

 Tylna prowadnica kabli 

 Wersje 16 lub 24 port 

 Modułowa budowa umożliwia standardowe oraz fabrycznie 

zakończone rozwiązania 

Opis produktu 
Panele krosowe Excel gotowe są do pracy z szeroką gamą ekranowanych lub nieekranowanych modułów beznarzędziowych Keystone. Do 

wyboru są dwie wersje różniące się liczbą portów – 16 lub 24 porty w przestrzeni 1U. Materiał z którego wykonany jest panel pozwala na 

prace w przedziale temperatur od ‐ 20 °C do 60 °C. Każdy panel wyposażony jest w tylną prowadnicę kabli wraz z punktami 

umożliwiającymi przymocowanie kabla bez żadnych narzędzi. Do zestawu instalacyjnego dodawany jest także zestaw uziemiający oraz 

zestaw nakrętek klatkowych M6. 

 

 

Patch Panel Excel 1U 19” do modułów Keystone – 

niewyposażony 

Kompatybilny z modułami Keystone w 

kategoriach 5e, 6 oraz 6A  

Czarne lub chromowe wykończenie 

Możliwość pełnego lub częściowego 

wyposażenia  



Numery katalogowe 

Numer Opis 

100‐025 Niezaład. czarny korpus panelu kros., 16 portów – panel czołowy z tworz. sztucz. 

100‐026 Niezaład. czarny korpus panelu kros., 24 porty – panel czołowy z tworz. sztucz. 

100‐027 Niezaład. korpus panelu kros., 16 portów, chromowy 

100‐028 Niezaład. korpus panelu kros., 24 porty, chromowy 

 

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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