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www.excel-networking.com

Excel ExpressNet-oplossing
Een flexibele oplossing voor het installeren van koper en glasvezel.

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

Bekijk onze video 
op Youtube!

Het ExpressNet-paneel van Excel is een eenvoudige oplossing om zowel koper als glasvezel in één paneel aan te 
bieden, met glasvezel en koper in 1HE kastruimte. 

Het ExpressNet-paneel kan op 
verschillende plaatsen gebruikt 
worden, zoals:

Branchespecialisten erkennen steeds vaker de voordelen van de ExpressNet-oplossing en het zou voor alle soorten projecten een 
serieuze overweging moeten zijn.

Hoogte (H) 44,4mm   
Breedte (B) 482mm

Diepte (D) 73mm

Patchpanelen Kopermodules Glasvezelmodules MTP Modules

100-230 ExpressNet Paneel 
- 4 Modules

100-235 6 Poorten 
Onafgeschermde 
Cat 6 Module

201-610 6 Poorten (12 Glasvezels) 
OM3 LC Module MTP

201-603 4 Poort MTP 
Module 
Singlemode APC

100-231 ExpressNet Paneel 
- 8 Modules

100-236 6 Poorten 
Afgeschermde 
Cat 6 Module

201-611 6 Poorten (12 Glasvezels) 
OM4 LC Module MTP

201-604 4 Poort MTP 
Module 
Multimode

100-237 6 Poorten 
Afgeschermde 
Cat 6A Module

201-612 6 Poorten (12 Glasvezels) 
OS2 LC Module MTP

201-600 6 Poorten (12 Glasvezels) 
OM3 LC Module MTP

201-601 6 Poorten (12 Glasvezels) 
OM4 LC Module

201-602 6 Poorten (12 Glasvezels) 
OS2 LC Module

• Datacenters

• Onderwijs

• Ziekenhuizen

• Kantoren

• Netwerkruimtes

ExpressNet Glasvezelcassette

Moduledeksel 
met Reliëf

ExpressNet Kopercassette

LC-
Koppelbussen Bodem 

Module

Vergrendeling 
Module

MTP-adapter  
(op MTP-modules)

Kabeldoorvoer met 
Rubberen Splitring

6 Poorten 
Behuizing

Vergrendeling 
Module

PCB-
bevestiging

RJ45 
Jacks

Houd er rekening 
mee dat de Categorie 
6 Onafgeschermde 
Module de bovenstaande 
kenmerken spiegelt, 
evenals een IDC Punch 
Down-mogelijkheid.
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zonder compromissen.

Waarom kiest u voor de Excel ExpressNet-oplossing?

Prestaties

Schaalbaar

Flexibel

Betaalbaar

Snel te Installeren

• Alle criteria van de ISO/IEC- en TIA/ANSI-prestatienormeringen zijn van toepassing op de Excel 
ExpressNet-oplossing voor koper en glasvezel.

• De Excel ExpressNet-oplossing ondergaat strenge tests en kwaliteitscontroles zodat de 
prestatieniveaus van het systeem de eisen van het netwerk overtreffen.

• Omdat het een voorgemonteerde oplossing is, hoeft er ter plaatse minimaal getest te worden, 
waardoor de totale installatietijd wordt verkort en de kosten worden verlaagd.

• Het beperkte risico op systeemstoringen of verminderde prestaties na installatie maken het een 
toekomstbestendige oplossing.

• Indien de ExpressNet-oplossing wordt geïnstalleerd door een erkend Excel Cabling Partner, wordt er 
een volledige 25-jarige garantie verleend, wat voor gemoedsrust zorgt.

• De Excel ExpressNet-oplossing is modulair van 
opzet, waardoor deze schaalbaar en draagbaar 
is, zelfs na installatie.  

• Omdat het een "plug-&-play"-systeem is 
kunnen de cassettes verwisseld, toegevoegd 
of verwijderd worden zonder de eerder 
geïnstalleerde bekabeling te verstoren. De 
cassettes kunnen eenvoudig losgekoppeld 
worden en indien nodig worden verplaatst naar 
een andere positie in de kast of zelfs naar een 
andere kast.

• Excel levert ook lege cassettes, die later gevuld 
kunnen worden zonder de bestaande installatie 
te verstoren.

• Een belangrijk aspect van de ExpressNet-oplossing is de flexibiliteit, waardoor de 
eindgebruiker of installateur verschillende connectiviteitsopties voor koper- en 
glasvezeloplossingen heeft.

• Kies uit afgeschermde en niet-afgeschermde modules voor koper in categorie 6 
en 6A, en LC- en LC-naar-MTP-modules voor OM3-, OM4- en OS2-glasvezel.

• Mogelijkheid voor zowel koper als glasvezel in 1HE-ruimte, met combinaties van 
verschillende soorten glasvezel en verschillende categorieën koper.

• De Excel ExpressNet-oplossing is kostbaarder dan alternatieve opties, maar deze 
kosten zijn inclusief voormonteren en testen. Hierdoor wordt de arbeids- en 
installatietijd ter plaatse beperkt en het uiteindelijke risico van problemen na de 
installatie verminderd.

• De Excel ExpressNet-oplossing is ideaal voor projecten waar de planning krap is. 

• Omdat het ExpressNet-paneel en de -cassettes voorgemonteerde oplossingen 
zijn, worden deze als een "plug-&-play"-systeem geleverd. Hierdoor wordt de 
installatietijd van de netwerkkabels gereduceerd, waardoor een installateur 
tijd en middelen op andere projecten kan inzetten en de eindgebruiker eerder 
gebruik kan maken van de apparatuur.



Specialist Support Services for Con�gured Racks
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Head O�ce 
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
England

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

https://nl.excel-networking.com


