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Połączeni przez jedno rozwiązanie

Wybór odpowiedniej infrastruktury okablowania ma kluczowe 
znaczenie dla Twojego przedsiębiorstwa. Nie tylko zapewnia 
ona łączność dla Twojego systemu komputerowego, ale 
jest również podstawą nowoczesnego systemu zarządzania 
budynkiem (BMS). Dokonując odpowiedniego wyboru, 
tworzymy przyszłościową, wysokowydajną oraz elastyczną 
platformę, dzięki której Twoje przedsiębiorstwo zwiększy swoją 
wydajność oraz korzyści finansowe.

Systemy zarządzania budynkiem (BMS) są coraz bardziej 
powszechne wśród wielu rodzajów przedsiębiorstw, gdyż 
umożliwiają dostarczenie wielu usług w ramach jednej sieci, w 
tym: kontrola dostępu, sieć bezprzewodowa, zabezpieczenia IP, 
kontrola środowiska i oświetlenie oraz wiele innych. Przynoszą 
one ogromne korzyści, gdyż pozwalają na monitorowanie, 
zarządzanie oraz integrację tych usług w sposób bardziej 
wydajny, a w rezultacie oszczędzają czas i pieniądze.

Inteligentne myślenie
Internet rzeczy (IoT) to pojęcie używane do określenia 
wzrastającej liczby urządzeń połączonych z internetem 
oraz między sobą, które za pomocą czujników, komunikacji 
maszyna-maszyna (M2M) oraz narzędzi analitycznych pomagają 
nam zarządzać naszymi domami, przedsiębiorstwami i miastami 
w sposób inteligentny.  Poprawa wydajności, bezpieczeństwa, 
zdrowia, zużycia energii, oszczędność czasu oraz redukcja 
kosztów.  Aby móc je zapewnić, centra danych oraz operatorzy 
chmur potrzebują fundamentu w postaci solidnego rozwiązania 
infrastrukturalnego.

To właśnie zadanie dla Excel, dostawcy infrastruktury dla 
internetu rzeczy.



Połączeni przez innowację

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania 
infrastrukturalne światowej klasy - projektowane, wytwarzane, 
dostarczane i objęte wsparciem - bez żadnych kompromisów.

Zespół ekspertów branżowych Excel napędza firmę do rozwoju, 
zapewniając wdrażanie najnowszych innowacji i rozwiązań 
produkcyjnych, dzięki czemu produkty Excel przewyższają 
normy branżowe w zakresie jakości, wydajności, 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. 

Niezrównana wydajność
Dzięki takim atutom jak skupienie się na wydajności 
systemowej, niezależna weryfikacja i 25-letnia gwarancja 
na produkt i aplikacje w przypadku instalacji przez partnera 
Excel, łatwo jest zrozumieć, dlaczego Excel jest preferowanym 
rozwiązaniem dla wielu instytucji rządowych i oświatowych, firm 
detalicznych, finansowych i przedsiębiorstw przemysłowych.
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Połączeni przez rozwój
Błyskawiczny wzrost popularności marki na rynku 
EMEA odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na 
niezawodne, łatwo dostępne i zgodne z normami 
branżowymi systemy okablowania strukturalnego i 
szafy rack. 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. 

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.

Sprawdzone rozwiązanie
Posiadamy licznych klientów we wszystkich 
branżach, w tym instalacje w News UK (Londyn), 
City of Westminster College (Londyn), Tullow Oil 
(Londyn), Friends Arena (Stockholm),  ING Bank 
(Londyn),  Rockstar Productions (Edynburg) i 
Hotel Four Seasons (Dubaj), jak i wiele innych, od 
których informacje znajdują się na naszej stronie. 
Rozwiązanie Excel jest całkowicie skalowane i 
może zostać dostosowane od najmniejszej po 
największą z instalacji. W razie zapotrzebowania 
każda instalacja objęta jest 25-letnią gwarancją 
w przypadku instalacji przez akredytowanego 
partnera Excel.



Infrastruktura. 
Połączeni przez wybór

Rozwiązanie Excel oparte o technologię miedzianą oferuje 
bezprecedensową gamę produktów z licznymi opcjami dla 
okablowania, paneli krosowych, modułów oraz kabli krosowych 
stosownych dla każdej aplikacji. Wśród rozwiązań kategorii  
7A, 6A, 6 i 5e znajdziecie Państwo innowacyjne produkty o 
wysokiej gęstości idealne dla instalacji, w których liczy się 
każdy centymetr, jak również panele krosowe do zastosowań 
mieszanych, które pozwalają na instalację zarówno rozwiązania 
miedzianego, jaki i światłowodów w jednym panelu krosowym.

Rozwiązanie Excel może pochwalić się programem weryfikacji 
przez podmioty trzecie, w ramach którego certyfikaty 
wystawiane są przez czołowe organizacje badawcze Delta i 3P, 
które dokonują audytu fabryki i produktu dającemu całkowite 
zapewnienie, że nasze produkty są zgodne z obowiązującymi 
normami.  

Wszystko, czego potrzebujesz i 
kiedy potrzebujesz. 
Seria światłowodowa Excel obejmuje kompletny asortyment 
produktów, w tym okablowanie, panele krosowe, kable 
krosowe, złącza, adaptery i akcesoria, które dostępne są 
zarówno w formie wielomodowej, jaki i jednomodowej. W 
przypadku ograniczonego czasu i powierzchni, seria Excel 
Excelerator oferuje fabrycznie zakończone produkty, takie 
jak okablowanie dystrybucyjne, kable typu „breakout” oraz 
„minibreakout”, jak również kable MTP wysokiej gęstości 
zaprojektowane dla prędkości 40 i 100 gigabitów dla internetu 
nowej generacji, idealne dla - oraz obecnie wykorzystywane - w 
wielu centrach danych w regionie EMEA.







Environ. 
Połączeni przez perfekcję

Szafy rack Environ są montowane na terenie UK 
oraz dostępne są w 5 wersjach konstrukcyjnych, 
od obudowy naściennej, przez stelaże otwarte po 
szafy serwerowe o wysokiej obciążalności.  Każda z 
wersji Environ oferowana jest w szeregu rozmiarów 
i kolorów, wraz z funkcjami zapewniającymi, że 
wyposażenie wewnątrz szafy przechowywane jest w 
jak najbardziej wydajny sposób, przepływ powietrza 
oraz zarządzanie okablowaniem są optymalne, a 
estetyka zachowana.

Mieszaj. Dopasuj. 
Monitoruj. Mierz. 
Excel oferuje szereg standardowych listw zasilających 
dostępnych dla licznych typów i rozmiarów gniazd 
elektrycznych, wraz z opcjami modułowych 
listw zasilających, które pozwalają na tworzenie 
różnych kombinacji w zależności od wymagań 
energetycznych. Dodatkowo nasz asortyment list 
zasilających umożliwia zdalne monitorowanie oraz 
zarządzanie zapotrzebowaniem energetycznym.



Excel. 
Połączeni przez partnerstwo

Nasi partnerzy są kluczem do jakości usług i wsparcia 
oferowanych w ramach bezkompromisowego podejścia do 
projektowania produktów. 

Szkolimy i nieustannie oceniamy firmy instalacyjne w regionie 
EMEA za pośrednictwem kursów szkoleniowych na miejscu i 
online, jak również programów oceny jakości.

Po spełnieniu standardowych wymagań, firma lub inżynier 
otrzymują status partnera, co pozwala im na oferowanie 
kompleksowej 25-letniej gwarancji na okablowanie miedziane, 
światłowodowe, telefoniczne oraz szafy rack Environ, jak 
również zapewnia wsparcie partnerów dystrybucyjnych Excel 
w regionie EMEA.  Szkolenie i akredytacja są odnawiane co 
dwa lata, na żądanie lub gdy na rynek wprowadzane są nowe 
rozwiązania Excel lub standardy branżowe.

Nasi partnerzy biorą udział w corocznych spotkaniach 
informacyjnych Excel, podczas których zapewniamy wsparcie 
w zakresie rozwiązań, kwestii branżowych, najlepszych praktyk 
oraz porad marketingowych.

Spokój ducha
Nasza gwarancja systemowa Excel oznacza 25-letnią 
gwarancję zgodności produktu i aplikacji z branżowymi normami 
eksploatacyjnymi obowiązującymi dla klasy zainstalowanego 
okablowania. Obejmuje ona instalacje miedziane, światłowody, 
telefoniczne, a nawet serię Environ w przypadku instalacji w 
ramach kompletnego rozwiązania Excel przez akredytowanego 
partnera Excel.



„Excel jest kamieniem węgielnym 
mojego przedsiębiorstwa. Asortyment 

produktów jest znakomity i zawsze 
dostępny. Polegam na spotkaniach 
informacyjnych dla partnerów, na 

których dostarczane są informacje o 
najnowszych produktach i innowacjach. 

Excel posiada wszystkie atrybuty 
innowacyjnego i proaktywnego partnera.”

Akredytowany partner Excel.





Excel. 
Połączeni przez wiedzę

Przy tak wielu produktach w portfolio Excel stworzyliśmy liczne 
narzędzia, które pomogą Ci wybrać odpowiedni produkt na każdą 
potrzebę.

Nasz zestaw narzędzi marketingowych składa się z:

Strona internetowa Excel – www.excel-networking.com 
Na stronie można przeglądać i wyszukiwać produkty za pomocą 
katalogu online, pobierać arkusze techniczne, certyfikaty Delta 
oraz pozyskać dostęp do wszystkich materiałów marketingowych 
i filmów wideo dostępnych w zakresie Excel.

Encyklopedia Excel
Ten wiodący w branży przewodnik informacyjny został 
opracowany, aby dostarczyć ogólnych informacji na temat 
okablowania strukturalnego, jak również kompleksowych porad 
nt. rozwiązań Excel.

Wideoporadniki Excel ,,Jak to zrobić’’
Posiadamy serię filmów wideo poświęconych „najlepszym 
praktykom” stosowanym podczas instalacji produktów Excel, jak 
również liczne filmy wideo nt. serii Environ, MTP, itd.

Dokumenty techniczne Excel
Nasze dokumenty techniczne zawierają komentarze techniczne 
na tematy branżowe i zostały opracowane przez naszych 
ekspertów technicznych, którzy są również członkami różnych 
komitetów normalizacyjnych.

Posiadamy broszury produktowe, katalogi, newslettery oraz 
analizy przypadku, które można również pobrać na stronie     
www.excel-networking.com
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www.excel-networking.com

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

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

Siedziba główna dla Bliskiego Wschodu i Afryki
Skrzynka pocztowa 293695
Office 11A, Gold Tower
Cluster 1
Jumeirah Lakes Towers
Dubaj
Zjednoczone Emiraty Arabskie

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


