Miejsce:

Biurowiec Tensor w Gdyni, ul. Łużycka 8
EURO STYL S.A.

Typ obiektu:

Budynki z funkcją biurową oraz
usługowo - handlową

Okablowanie:
Ilość gniazd:
Ilość kabla:

Kabel Excel kat 6 U/UTP
700
114 km

Tensor to kompleks trzech nowoczesnych budynków, zlokalizowany przy ulicy Łużyckiej 8
w

Gdyni.

Inwestycję

wyróżnia

szczególnie

staranne

zagospodarowanie

przestrzeni

wspólnych. Powierzchnia biurowa tych pięciokondygnacyjnych budynków sięga 20000 m 2.
Projekt architektoniczny jest autorstwa Degutis Studio Architektury, jego konstrukcją zajęła się
firma Arbud Nieruchomości z Gdańska, a inwestorem jest firma Euro Styl oraz Adva.
Excel Networking oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej
klasy - projektowane, wytwarzane, dostarczane. To wszystko objęte wsparciem branżowych
ekspertów,

którzy

napędzają

firmę

do

rozwoju

najnowszych

innowacyjnych

rozwiązań

produkcyjnych.

Firma IBT Polska Sp. Z o. o. była dostawcą okablowania strukturalnego producenta
Excel Networking do tego kompleksu. Pracownicy firmy IBT uczestniczyli w projekcie okablowania
strukturalnego i przygotowali ofertę szczegółowo dopasowaną do potrzeb inwestora.
EURO STYL S.A.
prowadzi działalność deweloperską od
2007 roku. Dzięki dużemu kapitałowi
spółka w krótkim czasie osiągnęła
pozycję

jednego

z

trójmiejskim rynku

liderów

na

mieszkaniowym.

Spółka w ciągu 10 lat działalności
w segmencie mieszkaniowym sprzedała
blisko 4 000 lokali, w około 50
budynkach mieszkaniowych.
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Zastosowane rozwiązania
Kabel Excel Kat. 6 U/UTP
Kable nieekranowane Excel kat. 6, o właściwościach LSZH,
są produkowane i testowane zgodnie ze specyfikacjami kategorii 6
wg. norm TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 oraz ISO/ IEC 11801.
Każdy kabel składa się z 8 kolorowych przewodów z izolacja
polietylenowa.

Przewody

są

skręcone

tworząc

cztery

pary

o różnych długościach skoku skrętu.

Gniazdo Excel Kat. 6 U/UTP
Gniazdo Keystone Excel kategorii 6, to gniazdo RJ45 o zmniejszonym
rozmiarze. Zredukowany rozmiar pozwala na umieszczenie wielu
kierunków wprowadzania kabli. Konstrukcja niskoprofilowa umożliwia
zastosowanie tego gniazda w panelu 24-portowym Excel 0,5U, co daje
maksymalną gęstość portów wynoszącą 48 na 1U. Samo gniazdo jest
umieszczone w wysokiej jakości ognioodpornej obudowie z tworzywa
sztucznego.

Panel Krosowy Excel, 24
Wbudowany
jest
i

w

przyjazny

Panel
do

nieekranowanych

Excela
montażu

modułów

korpus
szeregu
gniazd.

typu

keystone

ekranowanych
Tylna

taca

do

zarządzania kablem celowo posiada elementy do opasek
kablowych. Zawiera się ona w każdym panelu, więc nie ma
potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi do zatrzasków.
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