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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. Excel is dé 
volledig betrouwbare 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.
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.

Onze focus is gericht op systeemprestatie, 
onafhankelijke controle en 25 jaar 
garantie op product en toepassing, 
mits geïnstalleerd door een erkend 
Excel-partner. Excel is een bewezen 
oplossing voor de Data Center markt.

Excel levert het allerbeste op het gebied van 
end-to-end infrastructuuroplossingen. 
Ontworpen, gemaakt, ondersteund en geleverd - 
zonder compromissen.
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Excel voldoet ruimschoots aan de 
strenge eisen van Data Centers. Dat 
blijkt wel uit het groeiend aantal Data 
Center-klanten die hun activiteiten aan 
onze systeemoplossingen toevertrouwen. 
Zij kunnen terugvallen op de deskundige 
ondersteuning van de experts in ons 
ontwerp- en service-team en op efficiënt 
ontwerp, uitmuntende prestaties 
en hoge betrouwbaarheid van onze 
systeemoplossingen.

De uitgebreide keuze binnen het 
leveringspakket van Excel past in tal van 
technische en budgettaire eisen. Deze 
oplossingen worden geïnstalleerd door 
ervaren en vakkundige partners.

Onze ongeëvenaarde ondersteuning 
bestaat o.a. uit haalbaarheidsstudies, 
product samples, op maat gemaakte 
producten, training op locatie en na afloop 
een systeemcontrole en certificering.

25 jaar garantie
Onafhankelijke systeemcontrole
Korte installatietijd door 
voorassemblage
Excel projectteam
Excel paktijkopleidingen
Excel certificeringen

Kijk voor meer informatie over onze 
diensten op www.excel-networking.com 
  

POWERED 
BY EXCEL

Met ruim 250.000 
glasvezelaansluitingen in Data 
Centers, alleen al in 2014, is Excel 
een bewezen kwaliteitgedreven 
systeemoplossing.
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0,35dB DEMPING ALS 
STANDAARD IN ONZE 
MTP CONNECTOREN
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De Excel koperkabel-oplossing wordt 
gedekt door de 25 jaar garantie mits 
geïnstalleerd door een erkend partner.

Er is een ruime keuze High Density 
ontwerpen die ruimte besparen en perfect 
geschikt zijn voor Data Center-omgeving.

Door het ontwerp van de schuine Excel 
Keystone Jack of het gebogen Patchpaneel 
kunnen er tot 48% meer Categorie 6A of 
Categorie 6 aansluitingen geïnstalleerd 
worden t.o.v. de traditionele panelen.

Door de optimale afmetingen van de 
Excel Categorie 6A kabel verlengt de 
levensduur van uw bestaande kabelgoten 
en kabelkanalen. De totale diameter is 14% 
kleiner dan die van vergelijkbare kabels, 
terwijl deze nog steeds aan de ISO11801 
norm voldoet. 

Excel’s voorgemonteerde oplossingen 
besparen aanzienlijk op de installatietijd. 
We bieden voorgemonteerde oplossingen 
met Categorie 6A, 6 en 5e met zowel 
afgeschermde als onafgeschermde 
varianten. Afhankelijk van de installatie 
kunnen de kabels gebundeld worden 
in bijvoorbeeld 2-, 4-, 6-, 8-, 12-, 16- of 
24-voudige verbindingen.
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HIGH DENSITY   
ONTWERP

48% TOENAME IN 
POORT DICHTHEID 

De Excel koperkabel-oplossing is 
uitgebreid getest en de voornaamste 
oplossingen worden geleverd na 
onafhankelijke keuring.
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Het Excel assortiment glasvezeloplossingen 
omvat conventionele en voorgemonteerde 
kabel, pigtails, patchkabels en een 
variatie van standaard en High Density 
aansluitmogelijkheden.

Deze zijn ondersteund en gedekt door de 
25 jaar garantie, mits geïnstalleerd door 
een erkend partner.

Het nieuwe Excel hybride paneel maakt 
combinaties van koper en glasvezel in één 
paneel mogelijk. Dit bespaart kastruimte 
en vergroot de ontwerpflexibiliteit. 
Modules zijn leverbaar met LC en 
MTP-glasvezel en Categorie 6A en 6 in 
zowel afgeschermd als onafgeschermd. 

De Excelerator reeks biedt op 
maat gemaakte voorgemonteerde 
glasvezelsamenstellingen. Er zijn o.a. 
distributie-, Break-out-, Mini-Break-out- 
en MTP-kabels. Alles wordt volgens uw 
specificatie- en ontwerpeisen in een 
fabrieksomgeving samengesteld. Ons 
Excelerator assortiment voorgemonteerde 
kabels kan de installatietijd tot wel 75% 
inkorten.

Excel Excelerator MTP/MPO-oplossingen 
kunnen nu worden ingezet als parallel-
verbinding en zijn al geschkt voor de 
volgende generatie 40 en 100Gigabit 
Ethernet toepassingen. Een bijkomend 
voordeel is de kleine vormfactor. De US 
Conec Elite® low-loss connector garandeert 
prestaties boven de norm.

De Excel glasvezeloplossing biedt een 
uitgebreid pakket glasvezelproducten met 
keuze uit OM3, OM4 en OS2. 

PRESTATIES   
    SNELHEID

REDUCTIE 
INSTALLATIETIJD 
TOT WEL 75%
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Environ kasten van Excel zijn 
ontworpen om sterkte, veiligheid, 
kabel- en luchtstroom-management en 
installatiegemak te bieden. Onze service is 
snel en flexibel dankzij grote voorraden in 
de hele EMEA en assemblagefaciliteiten in 
het Verenigd Koninkrijk.

Het Environ assortiment levert ultieme 
flexibiliteit om te verzekeren dat de MDA-, 
SAN- en Server Rack-ruimtes in een Data 
Center ingericht kunnen worden. Kasten 
kunnen naar wens worden ingedeeld 
en uitgevoerd worden met glazen, 
geperforeerde, gedeelde of massief stalen 
deuren voor optimale luchtstroming waar 
en wanneer noodzakelijk.

De Environ SR Serverkasten zijn 
ontworpen om de meest veeleisende 
server-apparatuur veilig en eenvoudig 
onder te brengen. Leverbaar in grijs/wit en 
zwart, tot 47HE hoog en 1200mm diep en 
met 1300kg draagvermogen.

De Environ ER apparatuurkasten en CR 
patchkasten bieden een ruime keuze aan 
hoogtes, oppervlaktes en accessoires en 
zijn leverbaar met verschillende deuren. 
Sloten zijn beschikbaar met cijfercodes, 
RFID-lezer en biometrie. Environ kasten 
kunnen gekoppeld worden als rij of eiland 
met de zijpanelen gemonteerd, veilig voor 
Co-locaties en Data Centers.

De Environ OR Open Racks zijn compacte 
frames van twee stijlen met een klein 
vloeroppervlak. Deze bieden gemakkelijke 
toegang en High Density afsluitbaar 
verticaal kabelmanagement. De Environ OR 
reeks is ontworpen voor patchpanelen en 
netwerkapparatuur in veilige ruimtes of in 
plaatsen met beperkte ruimte.

Om het Environ assortiment compleet te 
maken omvatten onze oplossingen ook 
allerlei middelen voor toevoer en afvoer 
van koude en warme lucht.

Het Environ assortiment kasten en Open Frames is 
gedekt door 25 jaar garantie, mits als onderdeel van 
een complete Excel-oplossing geïnstalleerd door een 
erkend partner.

 

STERK
    ZEKER

KASTSYSTEMEN 
MET DRAAG-
VERMOGEN TOT 
1.300 KG



METEN 
MONITOREN    MANAGEN
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In onze reeks voedings- en klimaat-
management-oplossingen bieden we 
een ruime keuze producten voor het 
monitoren van de algehele spanning, 
maar ook oplossingen die per individuele 
contactdoos kunnen monitoren en 
schakelen. De Excel Intelligent PDU’s 
bieden u totale flexibiliteit om een 
oplossing samen te stellen die precies aan 
uw individuele eisen voldoet.

De Excel Intelligent PDU’s worden 
geleverd met gratis software die 1600 
PDU’s kan beheren. Het is mogelijk 
om 50 IP-adressen te beheren zonder 
beperking van de afstand tussen de PDU’s. 
Gangpad-configuratie wordt hiermee 
bijzonder eenvoudig.

De units worden standaard geleverd met 
een klimaat- en Ethernet-poort. Dit maakt 
uitbreiden naar het monitoren van de 
omgevingscondities mogelijk.

De zes temperatuurmetingen zoals 
omschreven in de ASHRAE richtlijnen 
kunnen bereikt worden, omdat iedere 
PDU ingangen voor maximaal 8 
temperatuursensoren heeft. Een keuze van 
verschillende temperatuur-, vochtigheid- 
en contactsensoren maken het pakket 
compleet.

De Excel Modulaire PDU’s bieden een 
ongeëvenaarde flexibiliteit omdat de types 
contactdozen naar wens gecombineerd of 
verwisseld kunnen worden.

Voor efficiënte exploitatie van uw Data Center, blijft 
de noodzaak om omgevingscondities te meten, 
monitoren en managen een belangrijke uitdaging.

MEET EN MANAGE 
VOEDING TOT OP DE 
CONTACTDOOS
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Excel levert oplossingen van kabel tot kast 
voor Data Centers, Hosting- en Co-locaties 
van alle soorten en maten. We werken 
samen met verschillende geselecteerde 
technologiepartners om daarmee de 
allerbeste bewakings-, beveiligings- en 
schakeloplossingen te kunnen bieden. 
Wilt u weten hoe Excel kan helpen om het 
beste uit uw Data Center en uw budget te 
halen? Neem dan gerust contact met ons 
op.

EXCEL IN
DATACENTERS

MTP

PDU'SVOORGEMONTEERDE OPLOSSINGEN

“Excel en haar technologiepartners 
bieden een uitgebreide reeks van 
specifiek ontwikkelde, toekomstvaste 
oplossingen die de prestaties van uw 
Data Center maximaliseren.”

+44 121 326 2262
enquiries@excel-networking.com

NEEM CONTACT MET ONS OP

KOPER BEKABELING
• Categorie 7A
• Categorie 6A
• Categorie 6
• Categorie 5e

TRADITIONELE 
GLASVEZEL
• OM3, OM4 en OS2
• ST, SC, LC, FC, SC/APC connectoren

• Voorgemonteerde High Density 
ontwerpen
• OM3, OM4 en OS2

• Standaard
• Modulair
• Intelligent

• Koper- en glasvezelsystemen

ENVIRON KASTEN
• CR-Serie
• ER-Serie
• SR-Serie

ENVIRON OPEN  
FRAMES
• OR-Serie

De Excel oplossing is perfect uitgerust om de 
infrastructuurbouwstenen te leveren die elke eis van een Data Center 
vervult. Onze systemen zijn volledig schaalbaar en worden gedekt 
door 25 jaar garantie, mits geïnstalleerd door een erkend Excel 
Partner.  



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

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