
Cechy: 
 Montaż jednego lub dwóch modułów 

 Kompaktowa budowa 

 Możliwość przypięcia kabla w puszce 

 Dla modułów standardowych oraz Low Profile 

 Wyrywane miejsce na drugi moduł

Opis produktu 
Puszki montażowe natynkowe Excel do gniazd keystone oferują kompaktowy sposób na zaprezentowanie gniazd. W puszcze jest możliwe 

zamontowanie beznarzędziowych modułów standardowych rozmiarów, Low Profile lub złącz IDC. W standardzie puszka jest dostarczana 

z jednym wejściem na moduł keystone. Utworzenie wejścia dla drugiego złącza wymaga użycia nożyka. Podstawa jest mocowana na miejscu 

przy użyciu odpowiednich śrub (poza zestawem), po czym pokrywa wpinana jest pokrywa w celu zakończenia instalacji. Pokrywa posiada 

kilka wyznaczonych sekcji w których możliwe jest wycięcie wejścia dla kabla. 

 

Puszka montażowa natynkowa Excel do gniazd keystone - 

1 lub 2 porty 

 
Możliwość przypięcia kabla w puszce 

Kompaktowa budowa 

Montaż jednego lub dwóch modułów 



Specyfikacja 
Materiał obudowy ABS 

Szerokość 54.8 mm 

Wysokość 57 mm 

Głębokość 32 mm 

Pojemność 1 lub 2 moduły Keystone 

 

Numery katalogowe 

Numer Opis 

100‐021 Puszka montażowa natynkowa Excel do gniazd keystone, 1 i 2 porty 

Kompatybilne moduły 

Numer Opis 

100-181 Gniazdo kat. 6A ekranowane, motylkowe, beznarzędziowe, „Low Profile” 

100-180 Gniazdo kat. 6A ekranowane, motylkowe, beznarzędziowe, standardowe 

100-011 Gniazdo keystone kat. 6 RJ45 białe 

100-011-BK Gniazdo keystone kat. 6 RJ45 czarne 

100-210 Gniazdo keystone kat. 6, ekranowane, motylkowe, beznarzędziowe 

100-010 Gniazdo keystone kat. 5e nieekranowane, białe 

100-010-BK Gniazdo keystone kat. 5e nieekranowane, czarne 

100-906 Gniazdo keystone Excel kat. 5e ekranowane, beznarzędziowe 

100-156 Gniazdo keystone kat. 6A, nieekranowane białe 

100-156-BK Gniazdo keystone kat. 6A, nieekranowane czarne 

Gwarancja systemowa 
25-letnia gwarancja systemowa Excel zapewnia zgodność produktów oraz aplikacji ze standardem wydajności dla 

odpowiedniej klasy okablowania. Gwarancja może być udzielona przez akredytowanego partnera (ECP), który projektował, 

dostarczał i instalował system.  
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