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CENTRA DANYCH



MAKSYMALIZACJA 
EFEKTYWNOŚCI

PODNIESIENIE 
WYDAJNOŚCI

ZWIĘKSZENIE 
RENTOWNOŚCI 
INWESTYCJI



Impet do rozwoju nadaje Excel zespół 
specjalistów, którzy gwarantują wdrażanie 
najnowszych innowacji i rozwiązań 
produkcyjnych, dzięki czemu produkty 
Excel z nawiązką spełniają normy 
branżowe dotyczące jakości, parametrów 
eksploatacyjnych, zgodności technicznej 
oraz łatwości instalacji i eksploatacji. 

Dzięki naciskowi na kompatybilność i 
zgodność z normami ‘od kabla do szafy 
rack’, niezawodności i dostępności 
produktu, oferta Excel stanowi kompletne 
i godne zaufania rozwiązanie. Od 
wprowadzenia swojej marki na rynek 
brytyjski w 1997 r., Excel notuje znakomity 
rozwój, a produkty znajdują nabywców w 
ponad 70 krajach regionu EMEA. W Wielkiej 
Brytanii Excel dysponuje oddziałami w 
Birmingham, St Neots i w londyńskim City; 
poza tym prowadzi biuro w Dubaju w 
Emiratach Arabskich.

Błyskawiczny wzrost popularności marki 
dowodzi rosnącego zapotrzebowania w 
regionie EMEA na niezawodne i ogólnie 
dostępne okablowanie strukturalne i 
systemy szaf rack, które są zgodne z 
normami branżowymi. Excel dysponuje 
potencjałem realizacji różnorodnych 
zamówień za pośrednictwem rosnącej bazy 
dystrybutorów i integratorów działających 
w całym regionie, których wspólne wysiłki 
czynią Excel opłacalną i realistyczną opcją. 

Nadając szczególne znaczenie wydajności 
systemu, niezależnej weryfikacji oraz 
25-letniej gwarancji produktu i aplikacji, 
udzielanej przy instalacji przez partnera 
Excel, Excel wychodzi ze sprawdzonymi 
rozwiązaniami  naprzeciw potrzebom 
sektora centrów danych.

Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne 
rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy.   
Projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte 
wsparciem - bez kompromisów
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BEZ 
KOMPROMISÓW



STRATA 0,35 dB 
STANDARDEM W 
NASZYCH ZŁĄCZACH MTP
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Excel rozumie, jakie wymagania stawiają 
centra danych; rozszerzająca się baza 
odbiorców rozwiązań dla centrów 
danych wybiera właśnie produkty i 
systemy Excel do instalacji w swoich 
obiektach. Gdy produkty Excel stanowią 
kościec infrastruktury, a specjaliści 
Excel zapewniają wsparcie przed- i 
posprzedażne, klienci mogą polegać na 
konstrukcji, wydajności i niezawodności 
naszych systemów.

Wieloaspektowe rozwiązania Excel 
zawierają opcje dostosowane do 
szerokiego spektrum  wymagań 
technicznych i finansowych, a ich instalacją 
zajmują się przeszkoleni i doświadczeni 
partnerzy integracyjni posiadający 
stosowną akredytację.   

W ramach naszego niezrównanego 
wsparcia przed-sprzedażnego oferujemy 
weryfikację koncepcji, próbki wyrobów, 
indywidualne opracowanie produktu, 
szkolenie u klienta oraz usługi audytu.

Niezależna weryfikacja
25-letnia gwarancja
Obsługa przed- i po-instalacyjna
Zespół projektowy Excel
Szkolenie stanowiskowe Excel 
Usługi audytu Excel 

Więcej informacji o naszych usługach 
przedstawiamy na witrynie www.
excel-networking.com

DZIĘKI 
TECHNOLOGII EXCEL

Mając na koncie instalację ponad 250 tys. 
zakończeń światłowodowych w środowiskach 
centrów danych w 2014 r., Excel dowodzi, że 
oferuje sprawdzone rozwiązania zorientowane na 
efektywność.
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STRATA 0,35 dB 
STANDARDEM W 
NASZYCH ZŁĄCZACH MTP



WZROST O 48% 
W GĘSTOŚCI  
PORTÓW
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Rozwiązania miedziane Excel objęte są   
gwarancją 25-letnią w przypadku instalacji 
zrealizowanej przez akredytowanego 
partnera.

Klienci mogą wybierać spośród szerokiej 
gamy rozwiązań wysokiej gęstości, 
zapewniających oszczędność miejsca i 
dlatego idealnie nadających się do centrów 
danych.

Konstrukcja naszego kątowego gniazda 
keystone oraz kątowego panelu krosowego 
pozwala na realizację  instalacji kategorii 
6A lub kategorii 6 z gęstością portów 
zwiększoną do 48% w porównaniu z 
tradycyjnymi panelami krosowymi. 

Optymalnie zwymiarowany kabel Excel 
kat. 6A przedłuża żywotność istniejących 
tras i ścieżek kablowych. Średnica 
całkowita jest o 14% mniejsza od średnicy 
porównywalnych produktów, przy czym 
produkt Excel i tak jest zgodny z normami 
ISO11801.

Fabrycznie zakończone produkty 
Excel znacznie skracają czas instalacji. 
Proponujemy klientom fabrycznie 
zakończone wyroby z całego asortymentu 
produktów miedzianych, włącznie z 
elementami kat. 6A, 6 oraz 5e, dostępnymi 
w wersjach nie- i ekranowanych.  
Oferujemy też grupowanie kabli w wiązki 
potrzebne w danej instalacji, np. w wiązki 
łączy 2-, 4-, 6-, 8-, 12-, 16- lub 24-torowych.   
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KONSTRUKCJE   
WYSOKIEJ GĘSTOŚCI

WZROST O 48% 
W GĘSTOŚCI  
PORTÓW

Rozwiązania Excel oparte o technologię 
miedzianą, wielokrotnie sprawdzone w 
licznych lokalizacjach, poparte są deklaracjami 
weryfikacji, przeprowadzonej przez niezależne 
podmioty w zakresie wszystkich głównych 
elementów oferty Excel.



INSTALACJA 
ZAJMUJE DO 
75% MNIEJ CZASU



www.excel-networking.com Dzięki technologii Excel  |  09

Gama rozwiązań światłowodowych Excel   
zawiera konwencjonalne i fabrycznie 
zakończone kable, kable pigtail, kable 
krosowe oraz szereg opcji połączeniowych 
standardowych jak i wysokiej gęstości

Każdy produkt jest objęty wsparciem i 
25-letnią gwarancją w przypadku instalacji 
przez akredytowanego partnera.

Nowe panele Excel do zastosowań 
mieszanych umożliwiają instalację 
modułów miedzianych i światłowodowych 
w jednym i tym samym korpusie, dzięki 
czemu redukcji ulega ilość miejsca w 
szafie rack potrzebnego na okablowanie 
i jednocześnie zwiększa się poziom 
elastyczności instalacyjnej. Moduły 
W panelu 1U mamy zatem możliwość 
zamontowania zarówno złączy 
światłowodowych LC i MTP, jak i modułów 
miedzianych kat. 6A ekranowanych i kat. 6 
ekranowanych lub nieekranowanych.
Na asortyment Excelerator składają 

się zakończone fabrycznie zestawy 
światłowodowe dostosowane do 
indywidualnych potrzeb – takie jak kable 
dystrybucyjne, kable typu breakout, 
typu mini-breakout oraz MTP.  Produkcja 
realizowana jest w warunkach fabrycznych 
zgodnie ze specyfikacją i wymogami 
konstrukcyjnymi klienta. Zastosowanie 
zakończonych fabrycznie produktów 
z asortymentu Excelerator pozwala na 
skrócenie czasu instalacji nawet o 75%. 

Produkty z rodziny Excel Excelerator 
MTP/MPO można wykorzystać już teraz 
w instalacjach równoległej transmisji 
optycznej, choć są one zaprojektowane 
do obsługi nowych oraz właśnie 
opracowywanych aplikacji Ethernet 40G 
i 100G nowej generacji, w czym bardzo 
pomocna jest konstrukcja typu ,,small 
form factor’’. Własności eksploatacyjne 
przewyższające normy zapewnione są 
przez zastosowanie złącza niskostratnego 
US Conec Elite® .

Rozwiązania światłowodowe Excel obejmują   
kompleksowy asortyment produktów 
światłowodowych w kategoriach OM3, OM4, OS2.  

WYDAJNOŚĆ   
   SZYBKOŚĆ

INSTALACJA 
ZAJMUJE DO 
75% MNIEJ CZASU



SYSTEMY SZAF RACK Z 
OBCIĄŻALNOŚCIĄ DO 
1300 KG
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Asortyment Environ opracowano z myślą 
o zapewnieniu odbiorcom takich walorów 
eksploatacyjnych jak wytrzymałość, 
bezpieczeństwo, optymalna organizacja 
kabli i obiegu powietrza oraz łatwość 
instalacji. Nasza oferta realizowana 
jest szybko i elastycznie dzięki dużemu 
poziomowi zapasów utrzymywanych w 
montowniach w regionie EMEA i w Wielkiej 
Brytanii. 

Najwyższy stopień elastyczności oferowany 
przez produkty Environ gwarantuje 
możliwość optymalnego rozplanowania 
głównego obszaru rozdzielczego MDA, 
sieci obszaru przechowywania SAN i szaf 
serwerowych wewnątrz centrum danych. 
Szafy można tak konfigurować, aby spełnić 
wymagania istniejące w danym centrum 
danych. Dostępne opcje drzwi obejmują 
drzwi szklane, perforowane, dzielone 
lub lite, co pozwala zapewnić optymalny 
obieg powietrza w zależności od potrzeb w 
danym pomieszczeniu.

Szafy serwerowe Environ - seria SR -  
zostały zaprojektowane po to, aby 
bezpiecznie i sprawnie współpracować z 
najbardziej wymagającymi technologiami 
serwerowymi i sprzętowymi.  Szafy 
dostępne są w wersjach szaro-białej 
lub czarnej w wysokościach do 47U i 

głębokości do 1200 mm z obciążalnością 
1300 kg.  

Szafy sprzętowe Environ – ER – i kablowe 
– CR – oferowane są w szerokiej gamie 
wysokości, pól podstawy, akcesoriów i 
kolorów. Dostęp do wnętrza szaf może być 
zabezpieczony zamkiem kombinacyjnym, 
blokadą na kartę magnetyczną lub blokadą 
biometryczną. Szafy Environ nadają się 
do zestawiania w formacie rzędowym lub 
alejkowym, w którym połączone boki szaf 
pomagają w stworzeniu bezpiecznych 
środowisk kolokacyjnych w centrach 
danych. 

Szafy rack otwarte Environ – seria OR 
- są to 2-słupkowe stelaże o zwartej 
konstrukcji, charakteryzujące się łatwością 
dostępu i posiadające zamykany pionowy 
organizator kabli wysokiej gęstości. 
Stelaże Environ OR przeznaczone są do 
instalacji paneli krosowych i sprzętu 
sieciowego w środowiskach bezpiecznych 
lub w pomieszczeniach o ograniczonej 
przestrzeni.   

Nasza oferta obejmuje też wszystkie 
rodzaje obudów kanałowych, włącznie z 
kanałami gorącymi, zimnymi i powietrza 
powrotnego, stanowiącymi uzupełnienie   
asortymentu szaf Environ.

Gama szaf i stelaży Environ produkcji Excel objęta 
jest 25-letnią gwarancją w przypadku instalacji 
w ramach kompletnego rozwiązania Excel przez 
akredytowanego partnera.

 

MOCNE   
   BEZPIECZNE



POMIAR I ZARZĄDZANIE 
ENERGIĄ AŻ DO 
POZIOMU GNIAZDKA



MIERZ 
MONITORUJ    ZARZĄDZAJ
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Nasz asortyment rozwiązań do zarządzania 
energią i warunków środowiskowych 
obejmuje szerokie spektrum urządzeń, 
od produktów wyposażonych w funkcje 
monitorowania ogólnego do modeli 
realizujących indywidualne monitorowanie 
i załączanie gniazd.  Asortyment 
inteligentnych list zasilających Excel 
zapewnia użytkownikowi całkowitą 
elastyczność w budowie układu zasilania 
dopasowanego do indywidualnych 
potrzeb. 

Oferowane przez nas inteligentne 
listwy zasilające  wyposażone są w 
oprogramowanie, które może zarządzać 
1600 listwami inteligentnymi. Przewidziano 
możliwość zarządzania adresami IP w 
liczbie do 50, a przy braku ograniczeń co 
do długości połączeń między listwami 
konfiguracja alejkowa i instalacja nie będą 
stanowić problemu. 

Listwy wyposażone są standardowo w 
porty do pomiarów środowiskowych 
oraz port Ethernet, co pozwala na  
migrację w kierunku ‘monitoringu’ 
środowiska. 

Istnieje możliwość wygenerowania 6 
odczytów temperatury wskazanych w 
zaleceniach stowarzyszenia ASHREA, jako 
że każda listwa pomieści 8 czujników 
temperatury. Dostępne funkcje zasilania 
uzupełnione są opcjami czujników 
temperatury, wilgotności i kontaktu.

Modularne listwy zasilające Excel 
zapewniają użytkownikowi  
niezrównaną elastyczność, ponieważ 
pozwalają na kombinację rodzajów gniazd 
w ramach jednej listwy i na zmianę tej 
kombinacji, kiedy zmienią się wymagania 
w tym zakresie.

Potrzeba pomiaru, monitorowania i kontrolowania 
warunków środowiskowych w celu zapewnienia 
efektywnej pracy centrum danych nadal stanowi 
wyzwanie dla projektantów, aExcel oferuje w tym 
zakresie elastyczne i skalowalne rozwiązania.
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Rozwiązania proponowane przez 
Excel obejmują systemy infrastruktury 
kablowo-szafowej, dostosowane do 
wymagań w zakresie centrów danych, 
hostingu i kolokacji - dowolnego rodzaju  
i rozmiaru.

Współpracujemy z szerokim 
gronem starannie dobranych partnerów 
technologicznych, aby móc zaoferować 
najlepsze w swojej klasie komplementarne 
rozwiązania w zakresie nadzoru, 
bezpieczeństwa  
i opcji przełączania.
 
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jak Excel 
może pomóc w wykorzystaniu wszystkich 
możliwości tkwiących w Państwa centrum 
danych i w Państwa budżecie, zapraszamy 
do skontaktowania się z nami.  

“Excel wraz ze swoimi partnerami 
technologicznymi oferuje szerokie 
spektrum specjalnie zaprojektowanych 
przyszłościowych rozwiązań mających 
na celu zmaksymalizowanie walorów 
użytkowych i wydajności centrów 
danych”

0121 326 2262
enquiries@excel-networking.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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EXCEL W
CENTRACH DANYCH

MTP

LISTWY ZASILAJĄCEROZWIĄZANIA ZAKOŃCZONE 
FABRYCZNIE

OKABLOWANIE 
MIEDZIANE
• Kategoria 7A

• Kategoria 6A

• Kategoria 6
• Kategoria 5e

TRADYCYJNE 
ŚWIATŁOWODOWE
• OM3, OM4 i OS2
• Opcje połączeniowe ST, SC, LC, FC, SC/APC

•  Fabrycznie zakończone konstrukcje 
wysokiej gęstości

•  OM3, OM4 i OS2

• Standardowe
•  Modularne
• Inteligentne•  Systemy miedziane i światłowodowe

SZAFY ENVIRON
•  Seria CR
•  Seria ER
•  Seria SR

STELAŻE OTWARTE 
ENVIRON
• Seria OR

Oferowane przez nas rozwiązania idealnie spełnią swoją funkcję 
jako moduły składowe infrastruktury, przeznaczone do instalacji w 
dowolnym centrum  danych. Nasze systemy są całkowicie skalowalne, 
i w przypadku zainstalowania przez akredytowanego partnera Excel, 
objęte są całościową 25-letnią gwarancją.  



Centrala
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
Wielka Brytania

Tel: +44 121 326 2262
Fax: + 44 121 327 5886
Email: enquiries@excel-networking.com

W OPARCIU O TECHNOLOGIE EXCEL
CENTRA DANYCH


