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Cechy produktu 

Opis ogólny produktu

Stelaż krosowniczy Excel stanowi idealne rozwiązanie dla aplikacji krosowniczych ‘na górze szafy rack’ w centrach 
danych lub głównych pomieszczeniach sprzętowych.  Szkielet ze stali miękkiej powlekany farbą proszkową oferowany 
jest w wersjach wysokości 4 i 8 U, i można go zamontować w korytkach poziomych lub drabinkowych. Można go 
też zamontować bezpośrednio na stropie, nad sufitem podwieszanym, aby funkcjonował jako punkt konsolidacyjny 
instalacji biurowych w instytucjach.

Łatwa w montażu rama składa się z 4 głównych elementów, które instaluje się w ciągu kilku minut; aby ułatwić 
uporządkowanie  kabli krosowych, na bokach stelaża można zainstalować opcjonalne plastikowe obejmy 
organizujące.

Dostępny w opcjach 4U lub 8U

Idealny do wysokopoziomowych 
zastosowań krosowniczych ,,na górze 
szafy rack’’

zz Dostępny w opcjach 4U lub 8U
zz Idealny do wysokopoziomowych zastosowań 

krosowniczych ,,na górze szafy rack’’
zz Łatwy montaż

zz Nadaje się do montażu w korytkach poziomych 
lub drabinowych

zz Możliwość wykorzystania w charakterze punktu 
konsolidacyjnego

Łatwy montaż

Nadaje się do montażu w korytkach 
poziomych lub drabinowych

Możliwość wykorzystania 
w charakterze punktu 
konsolidacyjnego



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

100-920 Stelaż krosowniczy Excel 4U

100-921 Stelaż krosowniczy Excel 8U

Numery części

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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Nr części Opis

100-922 Organizator kabli magistralnych Excel - czarny

100-923 Pionowy organizator kabli Excel - średniej wielkości

100-924 Pionowy organizator kabli Excel - duży

Produkty powiązane 


