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Verbonden door één oplossing

De juiste bekabelingsinfrastructuur voor uw bedrijf kiezen 
is kritisch, want het is niet langer slechts een verbinding 
voor uw IT-systeem. Het is de fundering van een modern 
gebouwbeheersysteem (GBS). Het maken van de juiste keuze 
zorgt voor een toekomstvast, hoog presterend, flexibel platform, 
van waaruit uw bedrijf efficiëntie- en kostenvoordelen kan 
behalen.

Gebouwbeheersystemen komen in bedrijven steeds vaker voor 
en maken het mogelijk om meerdere diensten over het netwerk 
te bedienen zoals toegangscontrole, draadloos, beveiliging, 
klimaatbeheersing en verlichting. Dit heeft vele voordelen. 
Bedrijven kunnen deze diensten veel efficiënter monitoren, 
beheren en integreren en dat bespaart veel tijd en kosten.

Slim denken
The Internet of Things (IoT) is een term die het groeiend aantal 
apparaten dat op het internet aangesloten is omschrijft. IoT 
helpt ons, door gebruik van sensoren, Machine-to-Machine 
(M2M) communicatie en analyse, onze huizen, bedrijven en 
steden slimmer te maken. Het verhoogt efficiëntie, veiligheid, 
gezondheid en het bespaart tijd, energieverbruik en kosten. 
Om dit allemaal te verbinden hebben Data Centers en Cloud 
Providers een solide en betrouwbare infrastructuur als fundering 
nodig.

Daar komt Excel in beeld: infrastructuur voor The Internet of 
Things.



Verbonden door innovatie

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

Excel wordt geleid door een team van industriële experts die de 
nieuwste innovatie- en fabricagemogelijkheden implementeren 
zodat industriestandaarden voor kwaliteit, prestatie, technische 
naleving en installatiegemak worden overtroffen. De nadruk ligt op 
compatibiliteit en het voldoen aan de normeringen ‘van kabel tot 
serverkast’, betrouwbaarheid en productbeschikbaarheid. 

Buitengewone prestaties
Onze focus is gericht op systeemprestatie, onafhankelijke 
controle en 25 jaar garantie op product en toepassing, mits 
geïnstalleerd door een erkend Excel-partner. Hierdoor is het 
begrijpelijk waarom zoveel organisaties in zoveel verschillende 
marktsegmenten voor dit systeem kiezen.







Verbonden door groei

De razendsnelle opkomst van het merk geeft aan dat er 
in het hele EMEA-gebied een groeiende vraag is naar een 
betrouwbaar gestructureerd bekabelings- en racksysteem dat 
aan de normen voldoet en makkelijk leverbaar is. Excel levert 
deze combinatie vanwege een groeiend aantal distributeurs en 
systeemintegrators in de hele regio, die er samen voor zorgen 
dat het merk een vanzelfsprekende keuze is geworden. 

Excel is de complete vertrouwde oplossing. Sinds het merk 
in 1997 in het Verenigd Koninkrijk gelanceerd werd, heeft 
Excel een enorme groei doorgemaakt en wordt momenteel in 
meer dan 70 landen over de hele EMEA verkocht. Excel heeft 
kantoren in Birmingham, St Neots en de City of London in 
het Verenigd Koninkrijk en in Dubai in de Verenigde Arabische 
Emiraten.

Bewezen oplossing
We hebben talrijke eindklanten in verschillende sectoren met 
installaties bij News UK (Londen), City of Westminster College 
(Londen), Tullow Oil (Londen), Friends Arena (Stockholm), ING 
Bank (Londen), Rockstar Productions (Edinburgh), het Four 
Seasons Hotel (Dubai) en vele andere die u kunt vinden op 
onze website. De oplossing van Excel is volledig schaalbaar en 
geschikt voor zowel de kleinste als de grootste installaties. Waar 
nodig wordt elke installatie gedekt door een productgarantie van 
25 jaar, mits geïnstalleerd door een erkend Excel-partner.



Infrastructuur. 
Verbonden door keuze

De Excel koperkabel-oplossing biedt een weergaloos 
assortiment kabel, patchpanelen, modules en patchkabels 
voor iedere toepassing. Binnen onze Categorie 7A, 6A, 6 
en 5e oplossingen bevinden zich innovatieve High Density 
producten die ideaal zijn daar waar ruimte belangrijk is. Hybride 
patchpanelen maken het mogelijk om zowel koper als glasvezel 
in één patchpaneel te gebruiken.

De Excel oplossing mag trots zijn op haar unieke onafhankelijke 
testprogramma waar leidende keuringsinstanties zoals Delta en 
3P onze producten en processen controleren. Dit garandeert 
dat de producten aan de normen voldoen.  

Wat nodig is, wanneer het is. 
Het Excel glasvezelassortiment biedt een uitgebreide keuze 
zoals kabel, patchpanelen, patchkabels, connectoren, 
adapters en accessoires in zowel MultiMode als SingleMode. 
Bij beperkte tijd en ruimte is er de Excel Excelerator reeks van 
voorgemonteerde producten. Dit omvat distributie-,  Break-
out- en Mini Break-out-kabels en High Density MTP-kabels 
ontworpen voor toekomstige Ethernetsnelheden als 40 en 100 
Gigabit. Deze zijn ideaal voor Data Centers in de hele EMEA, 
waar zij al veelvuldig gebruikt worden.







Environ. 
Verbonden door uitmuntendheid

Environ kasten worden geassembleerd in het Verenigd 
Koninkrijk en bieden een keuze van 5 verschillende series. 
Van wandkasten en Open Frames, tot zwaar te belasten 
serverkasten. Elke Environ serie heeft keuze uit verschillende 
afmetingen en kleuren, met eigenschappen en voordelen 
die garanderen dat de ingebouwde apparatuur efficiënt is 
ingebouwd, de luchtstroom en kabelmanagement optimaal is en 
dat allemaal met een fraai design.

Mixen. Matchen. Monitoren. Meten. 
Excel biedt een reeks standaard PDU’s met verschillende 
contactdozen en afmetingen, maar ook diverse modulaire 
PDU’s waarmee u, afhankelijk van de behoefte, zelf 
keuzes kunt maken. Onze Intelligent PDU-reeks laat u uw 
spanningsvoorzieningen op afstand monitoren en beheren.



Excel. 
Verbonden door partnerschappen

Onze partners zijn belangrijk voor de kwaliteit van de diensten 
en de ondersteuning die we leveren voor onze ‘zonder 
compromissen’-benadering van productontwerp. 

We trainen en beoordelen installatiebedrijven in het hele 
EMEA-gebied voortdurend door middel van trainingen en 
beoordelingsprogramma’s, zowel klassikaal als online.

Wanneer een bedrijf of een technicus aan de eisen voldoet, 
wordt een partnerstatus toegekend. Deze organisatie kan 
hiermee de uitgebreide garantie van 25 jaar voor koper, 
glasvezel, spraak en de Environ-kasten bieden en wordt 
ondersteund door de Excel Distributiepartners in het gehele 
EMEA-gebied. De training en accreditatie wordt om het jaar 
vernieuwd, op aanvraag of bij de lancering van nieuwe Excel-
oplossingen of industriestandaarden.

Onze partners wonen jaarlijkse Excel informatiebijeenkomsten bij 
waar we updates geven over oplossingen, de sector, praktijktips 
en verkoop- en marketingondersteuning.

Gemoedsrust
Onze Excel garantie biedt 25 jaar product- en 
toepassingsgarantie op het voldoen aan de desbetreffende 
normering van de geïnstalleerde kabelklasse. Het dekt koper-, 
glasvezel- en spraakoplossingen en zelfs de Environ-kasten, 
mits ontworpen, geleverd en geïnstalleerd door een erkend 
Excel-partner en als onderdeel van een Excel totaaloplossing.



“Excel is de hoeksteen van mijn 
bedrijf. Het assortiment is uitmuntend 
en altijd leverbaar. Ik vertrouw op de 

partnerbijeenkomsten die mij informeren 
over nieuwe ontwikkelingen en 

producten. Excel heeft het allemaal - een 
innovatieve, pro-actieve partner.”

Een erkend Excel-partner.





Excel. 
Verbonden door kennis

Met zoveel producten in het Excel leveringspakket hebben we 
verschillende hulpmiddelen gecreëerd om u te helpen bij het 
kiezen van het juiste product voor iedere behoefte.

Onze Marketing Toolkit bestaat uit:

Excel website – www.excel-networking.com 
Op de website kunt u producten bekijken en opzoeken in 
de online catalogus, specificatiebladen en Delta certificaten 
downloaden en krijgt u toegang tot alle marketingmaterialen en 
video’s die Excel beschikbaar heeft.

Excel Encyclopedie
Deze toonaangevende referentiegids is geschreven om u inzicht 
te geven in gestructureerde bekabeling in het algemeen en is de 
ultieme gids voor de Excel oplossing.

Excel How To Videos
We hebben een aantal video’s die praktijkvoorbeelden laten zien 
tijdens installatie en ook een groot aantal filmpjes over Environ, 
MTP, enz.

Excel White Papers
Onze White Papers geven technische uitleg over relevante 
onderwerpen uit de sector en zijn opgesteld door onze technische 
experts die ook aan verschillende standaardcommissies 
deelnemen.

Dit zijn productbrochures, catalogi, nieuwsbrieven en Case 
Studies en zijn ook te downloaden via 
www.excel-networking.com



Verbonden door

www.excel-networking.com

Hoofdkantoor
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
Verenigd Koninkrijk

Tel: +44 121 326 7557
Email: enquiries@excel-networking.com

Hoofdkantoor voor Midden-Oosten & Afrika
PO Box 293695
Office 11A, Gold Tower
Cluster I
Jumeirah Lake Towers
Dubai
Verenigde Arabische Emiraten

Tel: +971 4 421 4352
Email: salesme@excel-networking.com


