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Cechy produktu 

Opis ogólny produktu

Telefoniczny panel rozgałęziający Excel posiada 1 wejście telefoniczne rozgałęzione na 4 porty wyjściowe RJ45; 
dysponując 8 portami kategorii 6, stanowi idealne rozwiązanie dla sektora instalacji domowych, umożliwiające 
rozprowadzenie  ‘przewodowych’ rozgałęzień telefonicznych. 

Wejście telefoniczne posiada opcję albo jednego gniazda RJ45 lub bloku zaciskowego ,,110’’, a porty kategorii 6 
posiadają z tyłu bloki zaciskowe typu ,,100’’. Panel został opracowany specjalnie do współpracy z szafkami domowymi 
Excel  SOHO, wykorzystującymi profil 10” dla pól krosowniczych i mieszczącymi przełączniki sieciowe oraz routery ISP 
DSL.

Panel łączony rozgałęziający 
telefoniczny 10” / Panel kategorii 6

4 x gniazdo rozgałęzienia 
telefonicznego

8 x port kategorii 6

zz Panel łączony rozgałęziający telefoniczny 10” / 
Panel kategorii 6

zz 4 x gniazdo rozgałęzienia telefonicznego
zz 8 x port kategorii 6
zz Domowy

zz Do użytku wraz z szafką Slimline Soho 
zz Zgodność z kategorią 6
zz Montaż zaciskowy zgodnie z LSA
zz Gwarancja systemowa na 25 lat

Domowy

Do użytku wraz z szafką Slimline 
Soho 

Zgodność z kategorią 6

Montaż zaciskowy zgodnie z LSA
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Charakterystyka eksploatacyjna

Panel rozszerzeń telefonicznych /Panel krosowy kategorii 6 marki Excel jest produkowany i testowany zgodnie z 
normami eksploatacyjnymi określonymi przez organizacje odpowiedzialne za normy TIA, ISO and EN. Testowany 
jest zakres cech wydajności aż do 250 MHz, w tym straty odbiciowe, tłumienie oraz przesłuch zbliżny (NEXT) i zdalny 
(FEXT), dla których wykonuje się testy najgorszego przypadku oraz testy sumaryczne. 

Rzeczywista wydajność dużo przewyższa wymaganą normę – gdy testy przeprowadzane są w izolacji i w obwodzie – 
czego wynikiem jest znaczna rezerwa nawet dla najbardziej wymagających instalacji.



Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy 
- projektowane, wytwarzane, objęte wsparciem i dostarczane - 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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Nr części Opis

100-860 Panel rozgałęziający telefoniczny Excel /Panel kategorii 6

Tabela wydajności / specyfikacji

100-655 Domowa szafka sieciowa SoHo Excel 

100-660 Płaski kabel krosowy Excel kategorii 6

100-661 Płaski kabel krosowy Excel kategorii 6

Produkty powiązane

Gwarancja systemowa

Gwarancja systemowa Excel oznacza 25‐letnią gwarancję dla produktu oraz aplikacji w 
zakresie zgodności z branżowymi normami własności użytkowych, odpowiednimi dla klasy 
zainstalowanego okablowania. Wniosek o udzielenie gwarancji może zostać przedłożony przez 
akredytowanego partnera Excel, który zaprojektował, dostarczył i zainstalował dany system.
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Specyfikacja (gniazda logiczne) Kategoria 6 ISO/IEC 11801 Klasa E, TIA/EIA-568C.2-1

Specyfikacja instalacji T568A i T568B

Gęstość portów 8

Wymiary 270 mm szer. x 34,8 mm gł. x 44 mm wys.

Material panelu: SPCC pokrycie czarną farbą proszkową

Gniazdo RJ45 Minimalna trwałość 750 wsunięć i wysunięć

Gniazdo RJ45 Styki z powłoką złota 50 mikrocali 

Styki IDC -10°C do 60°C

Zakres temperatury przechowywania od ‐40 do +68°C

PRZESŁUCH ZBLIŻNY NEXT przy 100 MHz Kategoria 6 43.80dB przy 250MHz (sumarycznie)

PRZESŁUCH ZBLIŻNY NEXT przy 100 MHz Kategoria 6 33.70dB przy 250MHz (sumarycznie)


