
Panel krosowy Excel, 24-portowy,
standard Keystone, 0,5U.
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Opis produktu
24-portowy panel krosowy Excel Keystone 0,5U stanowi optymalne rozwiązanie o wysokiej gęstości, wykorzystujące 
zaletę pojedynczego rzędu gniazd Keystone. Jeden rząd gniazd oznacza, że instalacja jest prosta i pozwala na 
usunięcie pojedynczego gniazda, jeśli jest to konieczne. Jako że wysokość panelu to zaledwie 0,5U, można połączyć 
ze sobą dwa panele i pomieścić 48 portów Keystone w 1U przestrzeni w szafie. Zastosowanie dwóch paneli 0,5U 
gwarantuje, że wszystkie gniazda będą prawidłowo ustawione do góry. Większość paneli 48-portowych 1U wymaga 
montażu gniazd rzędu dolnego do góry nogami. 

zz Wysoka gęstość — 24 porty 0,5U 
zz Idealnie nadaje się do instalacji standardowych i 
zakończonych fabrycznie 
zz Dostarczany razem z zestawem uziemiającym 

zz Kompatybilny z wtykami Excel kategorii 5e, 6 i 6A
zz Możliwość częściowego lub pełnego wyposażenia 
zz W zestawie listwa do organizacji kabli 

Cechy produktu

Wysoka gęstość — 24 porty 0,5U

Kompatybilny z wtykami Excel 
 kategorii 5e, 6 i 6A

Idealnie nadaje się do instalacji 
standardowych  i zakończonych fabrycznie



Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej 
klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych 
kompromisów. 

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel‐networking.com 

www.excel-networking.com

Zastrzega się możliwość modyfikacji niniejszego dokumentu bez uprzedzenia. 
Aktualna wersja jest dostępna na naszej witrynie internetowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w publikacji. 
Excel jest zarejestrowanym znakiem towarowym Mayflex Holdings Ltd.
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Panel krosowy Excel, 24-portowy,
standard Keystone, 0,5U.

Szerokość 19” (482,5 mm)
Wysokość 0,5U (22 mm)
Głębokość 96 mm

Specyfikacja wydajnościowa

Nr części Opis
100-041 Korpus panelu krosowego, 24 porty Keystone, 0,5U

Informacja o numerach części

Gwarancja Systemowa Excel oznacza 25-letnią gwarancję zgodności produktu i aplikacji z 
branżowymi normami eksploatacyjnymi obowiązującymi dla klasy zainstalowanego okablowania. 
Wniosek o udzielenie gwarancji może zostać przedłożony przez akredytowanego partnera Excel, 
który zaprojektował, dostarczył i zainstalował dany system. 

Gwarancja systemowa

100-181 Gniazdo Keystone kategorii 6A, niskoprofilowe, ekranowane — beznarzędziowe 
100-011 Gniazdo Keystone kategorii 6 (UTP), nieekranowane — białe 
100-011-BK Gniazdo Keystone kategorii 6 (UTP), kątowe 90 — czarne 
100-010 Gniazdo RJ-45 Keystone kategorii 5e plus — białe 
100-010-BK Gniazdo Keystone kategorii 5e (UTP), kątowe 90 — czarne
100-182-WT Gniazdo Keystone kategorii 6A, niskoprofilowe, nieekranowane, beznarzędziowe — białe

100-182-BK Gniazdo Keystone kategorii 6A, niskoprofilowe, nieekranowane, beznarzędziowe — czarne

Kompatybilne z gniazdami Keystone


