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Usługi specjalistycznego wsparcia

Grawerowane etykiety opisowe Excel

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne 
światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte 
wsparciem — bez żadnych kompromisów.
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Grawerowane etykiety opisowe
Oferujemy kompleksowe usługi laserowego grawerowania etykiet opisowych na panele krosowe i gniazda, 
dzięki którym każda instalacja będzie profesjonalnie oznakowana od samego początku.

Usługi specjalistycznego wsparcia Excel obejmują wykonywanie etykiet na szafy, panele krosowe, puszki GOP i 
moduły gniazd.  Wykonujemy najwyższej jakości laminowane, grawerowane laserowo etykiety opisowe wedle 
specyfikacji klienta i wysyłamy je jeszcze tego samego dnia. Alternatywnie, dla pełnej wygody klienta, możemy 
przygotować etykiety i umieścić je na wskazanych produktach z zamówienia. 

O naszej usłudze grawerowania etykiet opisowych
Excel oferuje ekonomiczne rozwiązanie w zakresie oznakowania, z zastosowaniem technologii grawerowania 
laserem i specjalnie opracowanych do tego materiałów. Wraz z rozwojem naszej usługi zwiększa się również 
oferta dostępnych szablonów, więc jesteśmy w stanie zapewnić ogromny wybór etykiet w wielu kolorach, dzięki 
czemu każdy klient na pewno znajdzie odpowiednie rozwiązanie do swojego systemu okablowania.

Etykiety grawerowane są w formie arkusza i zgodnie z życzeniem klienta mogą zostać dostarczone w postaci 
indywidualnie wygrawerowanych arkuszy samoprzylepnych lub umieszczone przez nas na zamówionym 
sprzęcie.

Laser tnie w linii prostej, więc wokół etykiety nie ma obramowania. Oznacza to, że w przypadku etykiet o 
mniejszych rozmiarach możemy wykorzystać każdy milimetr powierzchni dostępnej do grawerowania.  Możemy 
wyciąć dowolny kształt etykiety, niemniej jednak nasza oferta skupia się zasadniczo na infrastrukturze sieciowej. 
Dzięki precyzji i dokładności, jaką cechuje się technologia grawerowania laserowego, możemy wygrawerować na 
etykietach także logo firmy, co zwiększa estetykę i nadaje indywidualny charakter instalacji klienta.

Na czym to polega?
Etykiety wykonywane są z plastikowego arkusza bazowego pokrytego cieniutką warstwą atramentu, którą z kolei chroni 
specjalna powłoka.  Laser usuwa najwyższą, kolorową warstwę, odsłaniając kolor arkusza bazowego, który ostatecznie staje 
się kolorem tekstu na etykiecie.  Następnie tył arkusza pokrywany jest wysokowydajną błoną klejową 3M, która została 
przetestowana do pracy w środowiskach o temperaturze od -30°C do +70°C. 

Specyfikacja techniczna
l Materiał – akryl
l Grubość nominalna 0,9 mm
l Błona klejowa 3M 467MP
l Maks. rozmiar 300 mm x 450 mm
l Zakres temperatury: -30°C do +70°C
l Klasyfikacja ogniowa UL94 HB
l Nie przewodzi prądu
l Zgodność z dyrektywą RoHS
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Dostępność
L-FP-10-XX/XX
L-FP-15-XX/XX
L-FP-44-XX/XX
L-HP-10-XX/XX
L-HP-15-XX/XX
L-HP-44-XX/XX
L-OT-XX/XX
L-RK-S-XX/XX
L-RK-M-XX/XX
L-RK-L-XX/XX
L-RK-XL-XX/XX
L-LM-S-XX/XX
L-LM-M-XX/XX
L-LM-L-XX/XX
L-LM-XL-XX/XX

Uwaga: xx/xx to oznaczenia kolorów

Jak złożyć zamówienie?
l Zamówienie składa się jak zazwyczaj przez lokalny zespół ds. sprzedaży
l W arkuszu kalkulacyjnym należy podać przedstawicielowi handlowemu następujące informacje:

l Numer lub numery części produktów, które mają zostać oznakowane (jeśli są to produkty Excel) lub
dokładne wymiary sprzętu innych producentów

l Wymagany rozmiar etykiety i kolorystyka, łącznie z informacją, czy ma obejmować cały panel, czy pół, a
także konkretną wysokość — zgodnie z  numerem części Excel Networking

l Ilość zamawianych etykiet
l Informacje dotyczące naniesienia konkretnych oznaczeń, wedle specyfikacji projektu

l Przekażemy te informacje naszym specjalistom od oznakowania, po wykonaniu etykiet zostaną one
         przesłane 

Aby uzyskać informacje na temat cennika, prosimy o kontakt z lokalnym zespołem ds. sprzedaży lub przesłanie wiadomości 
e-mail na adres sales@excel-networking.com.

                              tego samego dnia w formie arkuszy lub zostaną naniesione na inne produkty z zamówienia przed 
         ich wysłaniem.

Cechy produktu
l Dwukolorowe laminaty dostępne w 6 wersjach

kolorystycznych
l Materiał akrylowy
l Mocny klej z tyłu
l Wybór kolorów
l Odporność na promieniowanie UV
l Dowolny rozmiar w zakresie do 300 mm x 450 mm
l Dowolny kształt
l Grawerowanie laserem
l Wysoka jakość
l Dostawa następnego dnia

BK/WT

WT/BKBL/WT

YW/BK

RD/WT SR/BK

Zółty

Czerwony Srebrny

Niebieski Biały

Czarny

OR/WT

VT/WT

Pomarańczowy

Fioletowy

GN/WT

Rood

Pełny panel (24 porty) do 450 x 10 mm wys.
Pełny panel (24 porty) do 450 x 15 mm wys.
Etykieta typu maska na pełny panel – do 450 x 44 mm
Pół panelu (12 portów) do 225 x 10 mm wys.
Pół panelu (12 portów) do 225 x 15 mm wys.
Etykieta typu maska na pół panelu – do 225 x 44 mm
Etykieta na gniazdo (do 20 mm x 15 mm)
Etykieta na szafę rack – mała (do 20 mm x 50 mm)
Etykieta na szafę rack – średnia (do 30 mm x 80 mm)
Etykieta na szafę rack – duża (do 50 mm x 100 mm)
Etykieta na szafę rack – bardzo duża (do 75 mm x 100 mm)
Etykieta na rurę osłonową (z 4 otworami) – mała (do 10 mm x 50 mm)
Etykieta na rurę osłonową (z 4 otworami) – średnia (do 15 mm x 80 mm)
Etykieta na rurę osłonową (z 4 otworami) – duża (do 20 mm x 100 mm)
Etykieta na rurę osłonową (z 4 otworami) – bardzo duża (do 30 mm x 150 mm)
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Siedziba główna w Europie
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Anglia

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

Mayflex MEA DMCC
Office 22A/B
Au (Gold) Tower
Cluster I
Jumeirah Lakes Towers
Dubaj
Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

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




