
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cechy: 
 Kompatybilny wstecznie 

 Zawiera tylną prowadnice kabli 

 Czarne wykończenie 

 Terminowanie w systemie LSA 

 Możliwość wyboru wersji 1U 24 portowej lub 2U 48 portowej 

 Dołączony zestaw uziemiający 

 

Opis produktu 
Nieekranowane patch panele Excel kat. 6 są dostępne w wersjach z 24 i 48 portami, aby spełnić różne wymagania instalacyjne. Każdy 
panel posiada nad każdym portem nadrukowane sitodrukiem pole do etykietowania. W zestawie z panelem znajduje się wstępnie 
zadrukowana samoprzylepna płyta etykietowa - wstępnie ponumerowana numerami 1-48, umożliwiająca szybkie i łatwe etykietowanie 
na miejscu. Zakończenie może być wykonane przy użyciu narzędzi zgodnych z LSA, a mostki do opasek kablowych są umieszczone 
pomiędzy blokami IDC, aby odciążyć kabel. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patch Panel Excel 1U/2U 19” kategorii 6 nieekranowany (UTP) 

25-letnia gwarancja producenta 

Kategoria 6 

Możliwość etykietowania 

Panele 24 lub 48 portowe do wyboru 



Specyfikacja techniczna 
Kategoria Kategoria 6, klasa E 

Sposób zarabiania T568A i T568B 

Gęstość portów 24 porty na 1U (44mm) 

Wymiary 480m szerokości x 33mm głębokości (bez tylnej prowadnicy kabli) x 44mm (przy 1U) lub 88m (przy 2U) 

Gniazda RJ45 Możliwość 700-krotnego wpinania i wypinania patchcordów / piny pokryte złotem na 50 µin 

Złącza IDC Na sposób LSA, maksymalnie 100-krotna reterminacja 

NEXT przy 250MHz Fabrycznie – 33.14dB (przy najgorszej parze) 

Rzeczywiste – 38.87 dB (przy najgorszej parze) 

FEXT przy 250MHz Fabrycznie – 15.33dB (przy najgorszej parze). 

Rzeczywiste – 22.29dB (przy najgorszej parze) 

 

Typowe aplikacje 
■ 100BASE‐TX Fast Ethernet 
■ Token Ring 
■ 1000BASE‐T Gigabit Ethernet 
■ 155 Mbps ATM 
■ Composite Video 
■ 622 Mbps ATM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numery katalogowe 

Numer Opis 

100‐304 Patch Panel Excel kat.6 UTP 24*RJ45 19''/ 1U czarny 

100‐306 Patch Panel Excel kat.6 UTP 48*RJ45 19''/ 2U czarny 

 

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.  

 

S‐Cabling Sp. z o.o. 

ul. Austriacka 4, Leszno, 64‐100, Poland 

Tel: + 48 65 528 71 99  Fax: + 48 65 528 71 98 

Email: s‐cabling@s‐cabling.pl  Web: www.s‐cabling.pl 
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