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Usługi specjalistycznego wsparcia

Fabrycznie zakończone zestawy 
światłowodowe

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne 
światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte 
wsparciem — bez żadnych kompromisów.



Usługi specjalistycznego wsparcia Excel 
Fabrycznie zakończone zestawy światłowodowe

Gdy na miejscu instalacji brakuje czasu lub wymaganej ekspertyzy, oferujemy fabrycznie zakończone zestawy 
ńwiatłowodowe, jak te wyszczególnione ponińej.

Nasze usługi specjalistycznego wsparcia zawierają pełną gamę fabrycznie zakończonych rozwiązań światłowodowych.

Jakie są zalety fabrycznie zakończonych 
rozwiązań światłowodowych?

• Obniżenie kosztów instalacyjnych
• Zredukowanie czasu instalacji aż o 75%

• Obniżenie kosztów sprzętu i 
wyspecjalizowanej siły roboczej

• Szybki czas instalacji - zazwyczaj 2 dni

• W pełni przetestowane, w pełni 
identyfikowalne
- w 100% poddane inspekcji

• Każdemu zestawowi towarzyszy certyfikat 
badania

• Objęte 25-letnią gwarancją systemową Excel 
w przypadku instalacji przez autoryzowanego 
partnera

• Przyjazne środowisku - ograniczają ilość 
odpadów  w miejscu instalacji

• Maksymalne wykorzystanie okablowania 

Cechy produktu 

• Dostępne w standardach OM1, OM2, OM3, 
OM4 i OS2

• Dostępne dla wszystkich numerów rdzeni od 2 
do 24

• Długości kabli typu breakout dostosowane do 
indywidualnych zastosowań

• Polerowane maszynowo

• Fabrycznie oznakowane

• Geometria ferruli sprawdzana za pomocą 
interferometra,  aby zapewnić jak najlepszą 
wydajność we wszystkich warunkach

• Oba końce zabezpieczone

• Jeden koniec wyposażony w ucho kablowe

• Oba końce fabrycznie wyposażone w dławice

• Dostępne na bębnie lub zwinięte do worka

• System „włącz i używaj” 
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Kable dystrybucyjne ,,Excelerator’’

• Idealne dla łączy od panelu do panelu

• Kabel wewnętrzny/zewnętrzny z tubą ścisłą

• Powłoka LSZH

• Włókna pigtail 900 mikronów

• Wszystkie włókna pigtail oznaczone kolorami
• Dostępne z fabrycznie zamontowanymi 
kasetami dla   paneli Excel ExpressNet

• Kolor kabla - czarny 

Kable Excel wzmocnione drutem stalowym

• Podobne do luźnej tuby - taka sama
konstrukcja wewnętrzna

• Zbrojone drutem stalowym

• Kabel wewnętrzny/zewnętrzny

• Powłoka LSZH

• Nadaje się do układania w kanalizacji kablowej

• Odporność na atak gryzoni

• Nadaje się do bezpośredniego zakopania

• Dostępne w standardach OM1, OM2 i OS2

Kable Excel z luźną tubą
• Podobne do kabli dystrybucyjnych, ale z
wykorzystaniem konstrukcji luźnej tuby

• Wewnętrzne/zewnętrzne

• Tuba wypełniona sylikonowym żelem

• Powłoka LSZH

• Mała średnica

Kable Excel wzmocnione taśmą stalową falistą
• Podobne do luźnej tuby - taka sama
konstrukcja wewnętrzna

• Zbrojenie z falistej taśmy stalowej

• Kabel wewnętrzny/zewnętrzny

• Powłoka LSZH

• Nadaje się do układania w kanalizacji kablowej

• Odporność na atak gryzoni

Kasety światłowodowe Excel

• Fabrycznie wyposażone w kable pigtail i adaptery

• Kasety MTP - każda konfiguracja (norma,

MOD1, MOD2)

Panele światłowodowe Excel

• Fabrycznie wyposażone w adaptery, kasety, kable
pigtail, w miarę zapotrzebowania

• Adaptery, kable pigtail dostępne we wszystkich
ilościach

• Kasety spawów i uchwyty na spawy

• Oznakowanie

Fabrycznie zakończone zestawy światłowodowe dostarczają Państwu systemu „włącz i używaj”.

Prosimy o kontakt, aby dowiedzieć się więcej oraz poznać cennik usług wsparcia kanałowego Excel dla fabrycznie zakończonych zestawów 

światłowodowych:

Dział sprzedaży międzynarodowej Dział sprzedaży UK 



4

Siedziba główna w Europie 
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Anglia

T: +44 (0)121 326 7557
E: sales@excel-networking.com

Mayflex MEA DMCC
Office 22A/B
Au (Gold) Tower
Cluster I 
Jumeirah Lakes Towers
Dubai
United Arab Emirates

T: +971 4 421 4352
E: salesme@excel-networking.com

Dział sprzedaży międzynarodowej
T: +44 (0)121 326 2475
E: internationalsales@excel-networking.com




