
 

 

Opis produktu: 
Asortyment paneli Excel składa się z przesuwnych szuflad, przygotowane do zakończenia w panelu do 96 włókien na wysokości 
montażowej 1U w szafie rackowej. Każdy panel wykonany jest z blachy o grubości 2mm, wykończony proszkowo czarną farbą. Na 
fasadzie znajdują się zatrzaski zwalniające szufladę przesuwną do łatwej instalacji kabla. Panel zawiera zestaw montażowy 
składający się z uchwytów mocujących, pakiet zarządzania pigtailami, dławiki, opaski kablowe, uchwyty na spawy, nakrętki i śrubki. 
Co ważne, panele LC mogą być montowane na zamówienie przy użyciu odpowiedniej kombinacji adapterów, pigtaili i kaset. 
 
 

 

Co zawiera zestaw? 
Dławik kablowy M20 1 szt. 
Dławik kablowy PG19 1 szt. 
Opaska nylonowa 10 szt. 
Regulowana opaska kablowa 6 szt. 
Uchwyty na kable 1 lub 2 w zależności od gęstości 
Uchwyt na etykiety 210x9.2mm – 2 szt. 
Opaska skręcana montażowa 6 szt. 
Zaślepka 4 szt. 
Uchwyty i śrubki do 19’’ 2 szt 
Zestaw montażowy 1 opakowanie 

 

Panel światłowodowy Excel 1U z wysuwaną szufladą 

LC jednomodowe i wielomodowe (duplex, quad) 
 



Rzuty panelu światłowodowego tył/góra/przód: 

 

Specyfikacja produktu 
Patch panel Adapter 
Szerokość (z uchwytami rack)               483mm Strata wtrąceniowa wielomodowe              0.2dB maksymalnie 
Głębokość                                            220mm Strata wtrąceniowa jednomodowe              0.3dB maksymalnie 
Wysokość                                             43,5mm Żywotność                                                 Minimum 500 wpięć 
Kolor                                                   Czarny RAL 9005 Kolory wielomod. adapterów                      beżowy, błęk.,fiolet 
Temperatura pracy                               -40st C do 80st C Kolory jednomod. adapterów                     niebieski, zielony 
 Temperatura pracy                                    -40st C do 80st C 
 Zgodność z RoHS                                       Tak 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numery katalogowe – panele wyposażone 

Numer Opis 
200-470 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż.4 LC duplex, jednomodowe 

200-460 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż.4 LC duplex, wielomodowe 

200-472 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż.8 LC duplex, jednomodowe 

200-462 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż.8 LC duplex, wielomodowe 

200-474 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż.12 LC duplex, jednomodowe 

200-464 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż.12 LC duplex, wielomodowe 

200-476 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż.24 LC duplex, jednomodowe 

200-466 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż.24 LC duplex, wielomodowe 

200-488 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż.24 LC quad, jednomodowe 

200-489 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty wyposaż.24 LC quad, wielomodowe 

Numery katalogowe – panele niewyposażone 

Numer Opis 
200-952 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty SC simplex/LC duplex - niewyposażony 

200-951 Panel światłowodowy Excel 1U 24 porty SC duplex/LC quad - niewyposażony 

 

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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This document is subject to change without notice. The current   available from our website here . 
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