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Uzman Destek Hizmetleri

Önceden Sonlandırılmış Fiber Tertibatları

Excel, kaliteden ödün vermeden tasarlanan, üretilen, desteklenen ve teslim 
edilen birinci sınıf performansa sahip uçtan uca bir altyapı çözümüdür.



Excel Uzman Destek Hizmetleri 
Önceden Sonlandırılmış Fiber Tertibatları

Sürenin kısıtlı olduğu veya gerekli uzmanlığa sahip olmadığınız durumlarda, aşağıda belirtildiği şekilde 
Önceden Sonlandırılmış Fiber Tertibatları sunuyoruz.

Uzman Destek Hizmetleri, her türlü Önceden Sonlandırılmış Fiber çözümlerini içermektedir.

Önceden Sonlandırılmış Fiberin avantajları 
nelerdir?

• Kurulum maliyetlerini azaltır

• Kurulum süresini %75’e varan oranda 
azaltır

• Ekipman ve uzman işçilik maliyetlerini 
azaltır 

• Hızlı tedarik - genellikle 2 gün

• Fabrika testinden geçmiştir, tamamen 
izlenebilirdir
– %100 kontrollü

• Her bir tertibatın yanında test sertifikası 
mevcuttur

• Kurulum işlemi onaylı bir iş ortağı tarafından 
yapıldığında 25 yıllık Excel sistem garantisi 
kapsamındadır

• Çevre dostudur – atık miktarını
azaltır

• Kablo kullanımını maksimuma çıkarır 

Özellikler 

• OM1, OM2, OM3, OM4 ve OS2 seçenekleri 
mevcuttur

• 2 ila 24 aralığındaki tüm çekirdek sayılarında 
mevcuttur

• Uygulamaya özel ısmarlama ana kablo 
uzunlukları 

• Makine cilalı

• Önceden etiketlenmiştir

• Tüm koşullarda en iyi performansı sağlamak için 
interferometre üzerinde ferrule geometri 
kontrolü yapılmıştır

• Her iki uçta koruma mevcuttur

• Bir ucunda çekme göz mevcuttur

• Rakorlar her iki uca önceden yerleştirilmiştir

• Kablo makarası veya çantada sarılı seçenekleri 
mevcuttur

• Tak ve Çalıştır 
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Excelerator Dağıtım kabloları

• Panelden panele bağlantılar için ideal
• Dahili/harici sıkı tamponlu kablo

• LSOH

• 900 mikron kuyruklar

• Tüm kuyruklar renk kodludur

• Excel karma kullanım paneller için 
önceden   yerleştirilmiş kaset seçeneği 
mevcuttur

• Kablo rengi - siyah 

Excel SWA kablolar

• Gevşek yapıya benzer - aynı dahili yapı

• Çelik tel zırhlı

• Dahili/harici sınıf

• LSOH

• Kanal sınıfı

• Kemirgenlere karşı dirençli

• Doğrudan gömme için uygun

• OM1, OM2 ve OS2 seçenekleri 
mevcuttur 

Excel Gevşek Tüplü kablolar
• Dağıtım kablolarına benzer fakat gevşek 
tüplü yapı kullanılmıştır

• Dahili/harici

• Silika jel dolgulu tüp

• LSOH

• Küçük çap 

Excel CST kablolar

• Gevşek yapıya benzer - aynı dahili 
yapı

• Dalgalı çelik şeritli zırh

• Dahili/harici sınıf

• LSOH

• Kanal sınıfı

• Kemirgenlere karşı dirençli 

Excel Fiber kasetler

• Pigtail kablolar ve adaptörler önceden 
yüklenmiştir

• MTP kasetler - tüm yapılar (standart,
MOD1, MOD2) 

Excel Fiber paneller

• Gerektiğinde önceden yüklenmiş 
adaptörler, kasetler, pigtail kablolar

• Her miktarda adaptör, pigtail kablo

• Bağlantı kasetleri ve bağlantı tutucuları

• Etiketleme 

Önceden Sonlandırılmış Fiber Tertibatları ‘tak-çalıştır’ sistemi sunar.
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Avrupa Genel Merkez
Excel House
Junction Six Industrial Park  
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ

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

Uluslararası Satış
T: +44 (0)121 326 2475
E: internationalsales@excel-networking.com




