
Cechy: 
 Wersje 4 lub 8-modułowe 

 Zajmowana przestrzeń 1U 

  Możliwość wykorzystania modułów miedzianych lub 

światłowodowych 

 Instalacja korpusu oraz modułów nie wymaga żadnych 

narzędzi

Opis produktu 
Patch Panel Excel do zastosowań mieszanych umożliwia zamontowanie modułów miedzianych oraz/lub światłowodowych. Możliwość 

posiadania jednocześnie modułów miedzianych oraz modułów światłowodowych wpływa na swobodę instalacji, redukcję wymaganego 

miejsca w szafie oraz przygotowanie na zmiany które mogą nastąpić w systemie w przyszłości. Patch panele do zastosowań mieszanych 

mogą być przydatne w wielu sytuacjach - od centrów danych, gdzie zróżnicowanie modułów może ułatwić separacje tras okablowania, po 

szafki naścienne, posiadające jedynie kilka połączeń miedzianych i światłowodowych. Konstrukcja panelu ma wykończenie chromowane 

i może zostać wykorzystany do miedzianych rozwiązań ekranowanych oraz nieekranowanych, lub do światłowodowych rozwiązań LC lub 

MTP. Do wyboru są wersje 4 i 8-modułowe , obie zajmujące przestrzeń 1U. 

 

Fotografia przedstawia panel 4-modułowy 1U oraz panel 8-modułowy 1U, wyposażone w moduły miedziane oraz światłowodowe 

 

Patch Panel Excel do zastosowań mieszanych 1U 19” - 

niewyposażony 

Wersje 4 lub 8-modułowe 

Możliwość wykorzystania modułów 

miedzianych lub światłowodowych 

 



Specyfikacja 
Szerokość 19” (482.5 mm) 

Wysokość 1U (44.4 mm) 

Głębokość (bez modułów) 73 mm 

 

Powyższy diagram przedstawia moduł światłowodowy (lewo) oraz miedziany (prawo) zamontowane w panelu 

Numery katalogowe 

Numer Opis 

100‐230 Panel krosowy Excel mieszanego zastosowania 1U – 4-modułowy - niezaładowany 

100‐231 Panel krosowy Excel mieszanego zastosowania 1U – 8-modułowy - niezaładowany 

Kompatybilne moduły miedziane 

Numer Opis 

100‐235 Moduł nieekranowany Excel 6-portowy, kat. 6 

100‐236 Moduł ekranowany Excel 6-portowy, kat. 6 

100‐237 Moduł ekranowany Excel 6-portowy, kat. 6A 

(wszystkie moduły są dostarczane wyposażone) 

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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