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Cechy produktu 

Opis produktu
VertiCab Excel to elastyczne rozwiązanie w zakresie instalacji urządzeń lub paneli krosowych w różnych ustawieniach, 
zarówno dla światłowodów, jak i kabli miedzianych. Szafka może zostać umocowana na ścianie, suficie lub w 
przestrzeni pod podłogą techniczną. Szafka ma 3U miejsca o dużej głębokości i 2U miejsca płytkie, pozwalające 
pomieścić rozmaite urządzenia i panele krosowe. VertiCab Excel w standardzie zawiera mocowania dla kabli oraz 
wejścia na ich poprowadzenie wewnątrz estetycznej obudowy, którą można zamknąć na klucz.  

Dodatkowym zabezpieczeniem i elementem ułatwiającym użytkowanie jest mechanizm otwierający zaopatrzony w 
dwa małe siłowniki zapobiegające gwałtownemu otwieraniu górnej pokrywy.

VertiCab Excel idealnie nadaje się na punkt konsolidacyjny, obudowę dla małych urządzeń lub punkt dystrybucyjny 
dla urządzeń lokalnych itp.

Montaż sufitowy, ścienny lub 
podpodłogowy

5U przestrzeni montażowej

Duże drzwiczki na zawiasach

zz Montaż sufitowy, ścienny lub podpodłogowy 
zz Duże drzwiczki na zawiasach
zz Jedynie 140 mm głębokości

zz 5U przestrzeni montażowej 
zz Zamknięcie na klucz 
zz Wejścia na grube kable 

Zamknięcie na klucz

Nośność 80 kg

Wykończenie obudowy Powłoka fosforanowa

Kolor Czarny - RAL9004

Charakterystyka



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 www.excel-networking.com

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w publikacji.  
Excel jest zarejestrowanym znakiem towarowym Mayflex Holdings Ltd.
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Informacja o numerach części 

VertiCab Excel 19”

Normy

ISO 9001 Systemy zarządzania jakością

EN 61587-1
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych Badania dotyczące IEC 
60917 i IEC 60297. Wymagania i badania środowiskowe, aspekty bezpieczeństwa 
dotyczące szaf, stojaków, kaset i podstaw montażowych 

EN61587-1/5.2.1 Statyczne obciążenie mechaniczne: unoszenie

EN61587-1/5.2.2 Statyczne obciążenie mechaniczne: sztywność

EN61587-1/5.3.1, EN61587-1/5.3.3, IEC60068-2-6, 
IEC60068-2-27 Dynamiczne obciążenie mechaniczne wibracjami, wstrząsami, uderzeniami

EN61587-1/6.2 Połączenie uziemiające


