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Kenmerken 

Productoverzicht

Het Excel telefoonuitbreidingspaneel is een combinatie van vier RJ45 poorten voor telefonie en acht categorie 6 
poorten. Ideaal voor residentiële installaties om bekabelde telefoon- en netwerkaansluitingen te verdelen. 

Bij de telefooningang aan de achterkant van het paneel, kan gekozen worden uit een RJ45 of een LSA-aansluiting. De 
categorie 6 poorten bevatten LSA-aansluitingen aan de achterkant. Dit paneel is speciaal ontworpen voor gebruik 
met de Excel residentiële SoHo serverkast die gebruik maakt van een 10"-profiel voor de patchvelden en ruimte biedt 
voor zowel netwerkswitches als ISP DSL-routers.

10" gecombineerd 
telefoonuitbreidingspaneel/Cat 6

4 x telefoonlijn

8 x Cat 6 poort

zz 10" gecombineerd telefoonuitbreidingspaneel / 
Cat 6

zz 4 x telefoonlijn
zz 8 x Cat 6 poort
zz Residentieel

zz Voor gebruik met de residentiële SoHo serverkast
zz Conform categorie 6
zz LSA punchdown aansluitingen
zz 25 jaar systeemgarantie

Residentieel

Voor gebruik met de residentiële SoHo 
serverkast

Conform Cat 6

LSA punchdown aansluitingen
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Prestatieoverzicht

Het Excel telefoonuitbreidingspaneel is geproduceerd en getest volgens de laatste eisen, bepaald door de

desbetreffende normerings-instellingen. Diverse prestatie-eigenschappen zijn getest tot 250 MHz zoals

Return Loss, demping en overspraak (NEXT en FEXT). Hierbij zijn zowel de meest ongunstige als de

PowerSum tests uitgevoerd. De huidige prestaties overtreffen de normeringen ruimschoots – afzonderlijk

en in lijn gemeten – waardoor er een ruime marge ontstaat, zelfs voor de meest veeleisende toepassingen.



Excel levert het allerbeste op het gebied van end-to-end infrastructuuroplossingen. 
Ontworpen, gemaakt, ondersteund en geleverd - zonder compromissen.

Neem contact met ons op via sales@excel-networking.com

www.excel-networking.com

Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
De huidige versie is beschikbaar op onze website www.excel-networking.com

E&OE. Excel is een geregistreerd handelsmerk van Mayflex Holdings Ltd.

100-860 / 22.9.2016

Artikelnummer Omschrijving

100-860 Excel residentieel telefoonuitbreidingspaneel categorie 6

Prestaties/specificaties

100-655 Excel residentiële SoHo kast

100-660 Excel categorie 6 platte patchkabel

100-661 Excel categorie 6 platte patchkabel

Gerelateerde producten

Systeemgarantie

De Excel systeemgarantie geeft 25 jaar product- en gebruiksgarantie en verzekert dat deze aan de 
industrienormeringen voor de klasse van geïnstalleerde bekabeling blijven voldoen.

Systeemgarantie kan worden aangevraagd door een erkende Excel Partner die het desbetreffende 
systeem ontworpen, geleverd en geïnstalleerd heeft.
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Prestaties/specificaties

Specificatie (data-uitgangen) Categorie 6 ISO/IEC 11801 klasse E, TIA/EIA-568C.2-1

Bekabelingsspecificaties T568A & T568B

Poortdichtheid 8

Afmetingen 270 mm x 34,8 mm x 44 mm (B x D x H)

Materiaal van het paneel: SPCC zwarte poedercoating

RJ45 jack Min. levensduur 750 contactcycli

RJ45 jack 50 μin vergulde contacten

IDC contacten -10 °C tot 60 °C

Grenswaarden opslagtemperatuur: -40 °C tot 68 °C

NEXT op 100 MHz Categorie 6 43,80 dB @ 250 MHz (Power Sum)

FEXT op 100 MHz Categorie 6 33,70 dB @ 250 MHz (Power Sum)


