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Cechy produktu 

Opis produktu

Puszka GOP Plus Excel została stworzona na podstawie poprzednich wersji produktu cieszących się dużym powodzeniem. Dostępna jest w 
czterech wersjach, od 2-modułowej po 12-modułową. Wersje 2- i 4-modułowe dostępne są w wariancie z przepustem do mocowania końca 
elastycznej osłony kablowej o średnicy 25 mm. Wersje 4-, 6- i 12-modułowe dostępne są w wariancie z przepustem do mocowania końca 
elastycznej osłony kablowej o średnicy 32 mm. Ta gama puszek została zaprojektowana do przyłączania końca elastycznej osłony kablowej w 
instalacjach z gniazdami w układzie siatkowym i kablem poprowadzonym wewnątrz podłogi technicznej. 

Puszka GOP oferuje pewną elastyczność pod względem miejsca montażu w promieniu elastycznej osłony kablowej, co pozwala dopasować 
jej położenie do układu biura.      Dostępne są wsporniki kątowe z przepustem 25 mm i 32 mm służące do mocowania drugiego końca 
elastycznej osłony kablowej do płyty podłogowej. Puszki GOP zazwyczaj montowane są na spodniej powierzchni biurka, a elastyczna osłona 
kablowa poprowadzona jest przez przepust w płycie podłogowej. W przypadku wersji 12-modułowej jest to najlepsze rozwiązanie na punkt 
konsolidacyjny ze względu na wydajność kosztową.

Puszki w wersjach Plus zostały dodatkowo wyposażone w szczeliny na założenie opaski zaciskowej lub rzepowej do umocowania kabla przy 
otworze wejściowym. Pozwalają one na umocowanie kabla w miejscu, jeśli jest to wymagane. Dodatkowo po obu końcach górnej obudowy 
puszki znajdują się otwory na śruby samogwintujące do mocowania na wspornikach lub uchwytach. Do puszek GOP dołączane są czarne 
zaślepki z gumy do zasłonięcia nieużywanych otworów 6c. Do puszki 2-modułowej dołączona jest jedna zaślepka, do 4-modułowej 2 zaślepki, 
do 6-modułowej 4 zaślepki, a do 12-modułowej 8 zaślepek. Dodatkowe zaślepki są również sprzedawane osobno.

Otwór do mocowania końca elastycznej osłony kablowej ma szeroką szczelinę, aby ułatwić montaż kabla. Otwór na elastyczną osłonę znajduje 
się w metalowej obudowie z otworami na gniazda, co pozwala na łatwy montaż gniazd i organizację kabla. W podstawie puszki znajdują się dwa 
otwory do mocowania na wybranej powierzchni. Obie części puszki połączone są wkrętami maszynowymi. 

Z wyjątkiem puszki 12-modułowej, puszki GOP oraz wsporniki kątowe sprzedawane są w zestawach po 10 sztuk, aby zredukować ilość odpadów 
opakowaniowych. Elastyczna osłona kablowa jest sprzedawana oddzielnie.

Gwarancja systemowa na 25 lat

Wersje 2-, 4-, 6- i 12-modułowe

Na moduły/złącza do kabli kategorii 
5e, 6 lub 6A

zz Na moduły/złącza do kabli kategorii 5e, 6 lub 6A 

zz Dostępne wsporniki kątowe
zz 2-, 4-, 6- i 12-modułowe

zz Wersje 25 mm i 32 mm 
zz Rozmiar otworu: 6c 
zz Gwarancja systemowa na 25 lat
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Parametry produktu

Pozycja Wartość
2-modułowa puszka GOP Plus Excel 105 mm długości x 62 mm szerokości x 55 mm wysokości
4-modułowa puszka GOP Plus Excel 160 mm długości x 62 mm szerokości x 60 mm wysokości
6-modułowa puszka GOP Plus Excel 220 mm długości x 62 mm szerokości x 70 mm wysokości
12-modułowa puszka GOP Plus Excel 216 mm długości x 134 mm szerokości x 71 mm wysokości

Materiał zaślepek 6c Guma
Materiał puszki GOP Plus Stal miękka
Kolor Czarny
RoHS Zgodna



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

Numer części Opis
350‐639 2-modułowa puszka GOP Plus – 25 mm – (zestaw 10 szt.)
350‐640 4-modułowa puszka GOP Plus – 25 mm – (zestaw 10 szt.)
350‐641 4-modułowa puszka GOP Plus – 32 mm – (zestaw 10 szt.)
350‐642 6-modułowa puszka GOP Plus – 32 mm – (zestaw 10 szt.)
350-643 12-modułowa puszka GOP Plus – 32 mm – (1 szt.)
350‐645 Zaślepka do otworu LJ6C – (zestaw 10 szt.)
750‐102 Wspornik kątowy Plus do elastycznej osłony kablowej 25 mm – (zestaw 10 szt.)
750‐103 Wspornik kątowy Plus do elastycznej osłony kablowej 32 mm – (zestaw 10 szt.)

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.

Puszka GOP Plus Excel

Specyfikacja

Moduł
 kat. 5e nieekr.,
 niskoprofilowy 
6c,
 100‐757

Gniazdo keystone 
kat. 5e nieekr.,
 niskoprofilowe,
 beznarzędziowe,
 100‐202‐WT i 
100‐202‐BK
+ 
adapter kątowy 
6c100‐022

Moduł
 kat. 6 nieekr.,
 niskoprofilowy, 
6c,
 100‐297

Gniazdo keystone 
kat. 6 nieekr.,
 niskoprofilowe,
 beznarzędziowe,
 100‐215‐WT i 
100‐215‐BK
+ 
adapter kątowy 
6c100‐022

Gniazdo 
keystone 
kat. 6A nieekr. 
100‐156

+ adapter 
kątowy
 6c
 100‐022

Gniazdo 
keystone
 kat. 6A ekr., 
niskoprofilowe,
 beznarzędziowe
 100‐181
+ adapter 
kątowy 6c
 100‐022

2-modułowa puszka 
GOP
Plus – 25 mm

Tak Tak Tak Tak Tak Tak

4-modułowa puszka 
GOP
Plus – 25 mm

Tak Tak Tak Tak Tak Tak

4-modułowa puszka 
GOP
Plus – 32 mm

Tak Tak Tak Tak Tak Tak

6-modułowa puszka 
GOP
Plus – 32 mm

Tak Tak Tak Tak Tak Tak

12-modułowa puszka 
GOP
Plus – 32 mm

Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Kompatybilność


