
Cechy: 
 24 porty na przestrzeni 0.5U 

 Nadaje się do standardowych oraz fabrycznie zakończonych 

rozwiązań 

 Dołączony zestaw uziemiający 

 Kompatybilny z modułami Keystone kategorii 5e, 6 oraz 6A  

 Możliwość pełnego lub częściowego wyposażenia 

 Tylna prowadnica kabli w zestawie

Opis produktu 
Panele krosowe Excel 0.5U zapewniają wysoką gęstość upakowania modułów w pojedynczym rzędzie modułów Keystone. Pojedynczy rząd 

modułów ułatwia montaż oraz demontaż poszczególnych modułów w panelu. Z powodu małej wysokości 0.5U, możliwe jest przy 

wykorzystaniu dwóch paneli zmieszczenie w przestrzeni 1U nawet 48 modułów. Tylna prowadnica kabli zapewni prawidłowe ich ułożenie 

a zintegrowany przewód uziemiający stanowić będzie wymaganą ochronę w przypadku stosowania modułów ekranowanych. 

 

1. Patch panel, 0.5U, 24 port 

2. Tylna prowadnica kabli 

3. Śrubka mocująca kabel uziemiający 

4. Kabel uziemiający 

 

Patch Panel Excel 0.5U 19” do modułów Keystone, 24 porty - 

niewyposażony 

24 porty na przestrzeni 0.5U 

Kompatybilny z modułami Keystone kategorii 

5e, 6 oraz 6A  

Nadaje się do standardowych oraz fabrycznie 

zakończonych rozwiązań 

 

  



 

Specyfikacja 
Szerokość 19” (482.5 mm) 

Wysokość 0.5U (22 mm) 

Głębokość 96 mm 

Numery katalogowe 

Numer Opis 

100‐041 Korpus panelu krosowego na gniazda Keystone, 24 porty, 0.5U 

Kompatybilne moduły 

Numer Opis 

100‐181 Gniazdo kat. 6A ekran., motylkowe, beznarz., „LowProfile” 

100-011 Gniazdo Keystone kat. 6 RJ45 białe 

100-011-BK Gniazdo Keystone kat. 6 RJ45 czarne 

100-010 Gniazdo Keystone kat. 5e, nieekranowane, białe 

100-010-BK Gniazdo Keystone kat. 5e, nieekranowane, czarne 

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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