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Excel endüstri uzmanlarından oluşan 
bir ekip tarafından yönetilmekte ve 
kalite, performans, teknik uyumluluk ve 
kurulum ve kullanım kolaylığında endüstri 
standartlarını aşmak için son teknoloji ve 
üretim özelliklerinin uygulanmasını 
sağlamaktadır.

‘Kablodan rack kabinetlere’ uyumluluk 
ve standart uyumu, güvenilirlik ve ürün 
bulunurluğu ilkelerine önem veren 
Excel tamamen güvenilir bir çözümdür. 
Excel markası 1997 yılında BK piyasasına 
tanıtıldığından bu yana çok hızlı bir 
büyüme kaydetmiştir ve ürünleri Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika’da 70’i aşkın ülkede 
satılmaktadır. Excel’in, Birleşik Krallık’ta 
Birmingham, St Neots ve Londra; Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde ise Dubai’de ofisleri 
bulunmaktadır.
Markanın bu hızlı yükselişi, Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika’da güvenilir, standartlara 

uyumlu, kolayca bulunabilen ve 
yapılandırılmış bir kablo ve rack kabinet 
sistemine yönelik talepleri de beraberinde 
getirmektedir. Excel, ürünlerini distribütör 
ve toplayıcı ağı sayesinde tüm bölgeye 
dağıtabilmekte, bu da markanın her 
geçen gün daha fazla tercih edilmesini 
sağlamaktadır. 

Excel İş Ortağı tarafından kurulum 
yapıldığında, sistem performansı, bağımsız 
onaylama ve 25 
yıllık ürün ve uygulama garantisi ile Excel, 
Veri Merkezi piyasası için  
mükemmel bir çözümdür.

Excel, kaliteden ödün vermeksizin tasarlanan, 
üretilen, desteklenen ve teslim edilen birinci sınıf 
özel performanslı uçtan uca 
altyapı çözümleri sunmaktadır.
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KALİTEDEN 
ÖDÜN VERMEKSİZİN



MTP 
KONEKTÖRLERİMİZDE 
0.35dB STANDART KAYIP
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Excel, bir veri merkezinin gereksinimlerinin 
farkındadır; ve sayısı giderek artan VM 
müşterilerimiz işlemlerinde kullanmak 
üzere Excel ürünlerini ve sistemlerini 
tercih etmektedirler. Alt yapılarının 
merkezinde Excel markasının bulunması 
ve uzman ekiplerimizin satış öncesi ve 
sonrası desteği sayesinde müşterilerimiz, 
sistem tasarımından, performansından ve 
güvenilirliğinden şüphe duymamaktadırlar.

Excel kapsamlı çözümler ve farklı teknik ve 
bütçe gereksinimlerine uygun seçenekler 
sunmaktadır.
Bu çözümler onaylı, eğitimli ve deneyimli 
entegrasyon ortaklarımız tarafından 
kullanılmaktadır.   

Satış öncesi desteğimiz rakipsizdir ve 
kanıtlanmış konseptte ürün numuneleri, 
özel ürün tasarımı, yerinde eğitim ve 
denetleme hizmetlerini kapsamaktadır.

Bağımsız Onaylama
25 Yıllık Garanti
Kurulum Öncesi ve Sonrası
Excel Proje Ekibi
Excel Araç Kutusu Eğitimi 
Excel Denetleme Hizmeti 

Daha fazla bilgi almak için, lütfen www.
excel-networking.com adresini ziyaret 
edin

EXCEL 
DESTEĞİ

2014’te veri merkezi ortamlarında 250,000’i 
aşkın fiber sonlandırma kullanan 
Excel , üstün performansı kanıtlanmış 
çözümler sunmaktadır.
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MTP 
KONEKTÖRLERİMİZDE 
0.35dB STANDART KAYIP



PORT 
YOĞUNLUĞUNDA 
%48 ARTIŞ
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Excel bakır çözümleri, onaylı bir iş ortağı 
tarafından monte edildiğinde, 
25 yıllık garanti kapsamı altına 
alınmaktadır.

Veri merkezi ortamı için yüksek yoğunluklu 
yerden kazandıran tasarımlar sunan birçok 
çözüm arasından tercih edilebilecek çok 
sayıda ürün grubu bulunmaktadır.

Excel Açılı Keystone Jack ve Panel tasarımı, 
port yoğunluğunda geleneksel panellere 
kıyasla %48’e varan artış ile Kategori 6A 
veya Kategori 6 kurulumunu yapmanızı 
sağlar. 

Optimum ölçüye sahip Excel Kategori 6A 
kablo, mevcut kablo kanallarınızın ve kablo 
hatlarınızın ömrünü uzatır. Ortalama çapı 
mevcut diğer ürünlerin çapından %14 
daha küçük olmasına karşın, ISO11801 
standartlarına uygundur.

Excel’in önceden sonlandırılmış 
çözümleri, kurulum süresinde önemli 
ölçüde tasarruf sağlar. Ekransız ve ekranlı 
seçenekleriyle Kategori 6A, 6 ve 5e’den 
parçalar da dahil olmak üzere tüm bakır 
ürün grubunda önceden sonlandırılmış 
çözümler sunuyoruz. Kablolar, örneğin 
2, 4, 6, 8, 12, 16 veya 24 yönlü bağlantı 
demetlerinde, kuruluma uygun miktarlarda 
paketlenebilmektedir.   
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YÜKSEK YOĞUNLUKLU   
TASARIM

PORT 
YOĞUNLUĞUNDA 
%48 ARTIŞ

Excel bakır çözümleri denenmiş ve test edilmiş 
çözümlerdir ve tüm temel çözümlerde bağımsız 
test kuruluşları onayı ile birlikte sunulmaktadır.



KURULUM SÜRESİNİ 
%75’E VARAN
ORANDA AZALTIN
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Excel fiber çözümleri geleneksel  
ve önceden sonlandırılmış kabloları, 
pigtailleri, patch kabloları 
ve bir dizi standart ve yüksek yoğunluklu 
bağlantı seçeneğini içermektedir.

Her biri, onaylı bir iş ortağı tarafından 
monte edildiğinde, 25 yıllık garanti 
ile desteklenmekte ve güvence altına 
alınmaktadır.

Excel Karışık Panel, kablo tertibatı için 
gerekli Rack Kabinet alanını azaltarak 
ve tasarım esnekliğini artırarak, bakır ve 
fiberin tek çerçevede monte edilmesini 
sağlamaktadır. Modüller, LC ve MTP 
fiber, Kategori 6A Ekranlı, Kategori 6 
Ekranlı ve Ekransız bakır seçeneklerinde 
sunulmaktadır.
Excelerator ürün grubu özel önceden 
sonlandırılmış fiber düzenekleri 

sunmaktadır –  
mevcut tasarımlar Dağıtım Kablolarını, 
Ana Kabloları, Mini Ara Kabloları ve MTP’yi 
içermektedir.  Teknik şartname ve tasarım 
gereksinimlerinize uygun bir fabrika 
ortamında üretim yapıyoruz. Excelerator 
önceden sonlandırılmış ürün grubu, 
kurulum süresini %75’e varan oranda 
azaltabilmektedir. 

Excel Excelerator MTP/MPO çözümleri, 
bugün, paralel optik kurulumlar için 
kullanılabilmektedir ve küçük form 
faktörü tasarımı sayesinde, yeni ve 
gelişen 40G ve 100G yeni nesil Ethernet 
uygulamalarını destekleyecek şekilde 
tasarlanmıştır. US Conec Elite® düşük kayıplı 
konektör, standart üstü bir performans 
sağlamaktadır.

Excel fiber çözümleri,  
OM3, OM4, OS2 seçeneklerinde,  
kapsamlı bir fiber ürün grubu sunmaktadır.  

PERFORMANS   
    HIZI

KURULUM SÜRESİNİ 
%75’E VARAN
ORANDA AZALTIN



MAKSİMUM 1300 KG 
YÜK KAPASİTELİ RACK 
KABİNET SİSTEMLERİ
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Excel Environ grubu, güçlü ve güvenli kablo 
ve hava akışı yönetimi ve kurulum kolaylığı 
sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi ve 
Birleşik Krallık’taki montaj tesislerimizde 
bulunan büyük stok mevcudumuz 
sayesinde hızlı ve esnek hizmet sunuyoruz. 

VM ortamındaki MDA, SAN ve Server 
Rack Kabinet alanlarının yerleşimini 
sağlamak için Environ ürün grubu son 
derece geniş esneklik sunmaktadır. Rack 
Kabinetler gereksinimlere uygun bir şekilde 
yapılandırılabilmektedir. Rack Kabinetler, 
gerektiği yerde ve gerektiği zaman ideal 
hava akışı kontrolünü sağlamak için cam, 
tel, bölmeli dolap veya masif çelik kapak 
seçeneklerinde sunulmaktadır.

Environ Server Rack Kabinet - SR Serisi - 
en zorlu sunucu ve ekipman teknolojisine 
güvenli ve kolay bir şekilde uyum 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  Gri Beyaz 
ve Siyah renk ve 1300 kg yük kapasiteli 
maksimum 47U ve 1200mm derinlik 
seçenekleri mevcuttur.  

Environ Ekipman Rack – ER – ve Comms 
Rack – CR – serisi kabinetler farklı 
yükseklikler, ayak izleri ve aksesuarların 
yanı sıra çeşitli kapak seçenekleriyle 
birlikte tedarik edilmektedir. Tuş 
kombinasyonu, kart ve biyometrik okuma 
gibi kilit seçenekleri mevcuttur. Environ 
Rack Kabinetler kenarları halen monteli 
olacak şekilde sıra veya reyon biçiminde 
birleştirilebilmektedir ve böylece güvenli 
ortak yerleşimli VM ortamları oluşturmaya 
yardımcı olmaktadır.

Environ Açık Çerçeveler - OR serisi, kolay 
erişim ve yüksek yoğunluklu kilitlenebilir 
dikey kablo yönetimi sağlayan kompakt 
ayak izli 2 sütunlu bir açık çerçevedir. 
Environ OR ürün grubu, bağlantı panelleri 
ve ağ ekipmanlarını güvenli ortamlarda 
veya sınırlı alana sahip yerlerde monte 
etmek üzere tasarlanmıştır.   

Çözümlerimiz, aynı zamanda, Environ Rack 
Kabinetlerini tamamlamak için sıcak, soğuk 
ve dönüş plenum çeşitleri dahil olmak 
üzere tüm muhafaza türlerini içermektedir.

Excel’in Environ Rack Kabinet ve çerçeve ürün 
grubu, toplam Excel çözümü kapsamında onaylı bir 
ortak tarafından monte edildiğinde, 25 yıllık garanti 
kapsamına alınmaktadır.

 

GÜÇLÜ   
    GÜVENLİ



GÜCÜN PRİZ 
SEVİYESİNE KADAR  
ÖLÇÜMÜ VE YÖNETİMİ



ÖLÇÜM 
İZLEME    YÖNETİM

www.excel-networking.com Powered by Excel  |  13

Güç ve çevre yönetimi çözümlerimizden 
oluşan ürün grubumuz, genel izleme 
özelliklerine sahip ünitelerden bağımsız 
priz izleme ve anahtarlama özellikli 
ürünlere kadar çok sayıda seçenek 
içermektedir. Excel Akıllı PDU ürün grubu, 
bireysel ihtiyacınıza uygun bir çözüm 
üretmek için tam bir esneklik 
sunmaktadır. 

Excel Akıllı PDU’lar 1600 PDU yönetme 
kapasitesine sahip ücretsiz yazılım ile 
birlikte teslim edilmektedir. Tasarım, 
maksimum 50 IP adresinin yönetilmesine 
olanak sağlamaktadır ve PDU’lar arasındaki 
bağlantı mesafesinde hiçbir sınır olmaması 
sayesinde geçit konfigürasyonu ve dağıtımı 
çok kolay hale gelmektedir. 

Üniteler standart olarak çevre 
ve Ethernet portu ile birlikte tedarik 
edilmekte ve çevreyi ‘izleme’ olanağı 
sağlamaktadır. 

Her bir PDU 8 adet sıcaklık sensörü 
barındırdığı için, ASHREA kuralları 
çerçevesinde belirtilen 6 sıcaklık değerine 
ulaşılabilmektedir. Farklı sıcaklık, nem ve 
temas sensörleri mevcut güç seçeneklerini 
tamamlamaktadır.

Excel Modüler PDU’lar, PDU içerisindeki 
priz tipini karıştırabildiğiniz ve 
ihtiyaçlarınız değiştikçe bunu 
değiştirebildiğiniz için size 
benzersiz bir esneklik 
sunmaktadır.

VM tesisinizin verimli bir şekilde işlemesini sağlamak 
için çevresel koşulları ölçme, izleme ve yönetme 
ihtiyacı önemli bir faktördür ve Excel bu kapsamda 
esnek, ölçeklenebilir çözümler sunmaktadır.
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Excel çözümleri, tüm tip ve boyutlardaki 
Veri Merkezi, Hosting ve Ortak Yerleşim 
ihtiyaçlarınıza uygun kablodan Rack 
Kabinetlere sistemler sağlamaktadır.

Birinci sınıf tamamlayıcı denetim, güvenlik 
ve anahtarlama çözümleri sunmak için, 
özenle seçilmiş çok sayıda teknoloji 
ortağıyla beraber çalışıyoruz.
 
Excel’in Veri Merkezlerinizi ve bütçenizi 
en iyi şekilde kullanmanıza nasıl yardımcı 
olacağını öğrenmek için lütfen bizimle 
iletişime geçiniz.

“Excel ve teknoloji ortakları, Veri 
Merkezinizin performansını ve 
etkinliğini maksimuma çıkarmak 
için özel olarak tasarlanmış 
geleceğe uyumlu kapsamlı çözümler 
sunmaktadır”

0121 326 2471
enquiries@excel-networking.com

BİZE ULAŞIN
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VERİ MERKEZLERİNDE
EXCEL

MTP

GÜÇ DAĞITIM ÜNİTELERİ 
(PDU)

ÖNCEDEN SONLANDIRILMIŞ 
ÇÖZÜMLER

BAKIR KABLOLAR
• Kategori 7A

• Kategori 6A

• Kategori 6
• Kategori 5e

GELENEKSEL FİBER
• OM3, OM4 ve OS2
• ST, SC, LC, FC, SC/APC bağlantısı

•  Önceden sonlandırılmış yüksek 
yoğunluklu tasarımlar

•  OM3, OM4 ve OS2

• Standart
•  Modüler
• Akıllı

•  Bakır ve fiber sistemler

ENVIRON RACK 
KABİNETLER
•  CR Serisi
•  ER Serisi
•  SR Serisi

ENVIRON AÇIK 
ÇERÇEVELER
• OR Serisi

Excel çözümleri, herhangi bir veri merkezi gereksinimi için alt yapı 
temellerini sağlamaya mükemmel bir şekilde uygundur. Sistemlerimiz 
tamamen ölçeklenebilirdir ve onaylı bir Excel ortağı tarafından 
kurulduğunda, 25 yıllık kapsamlı bir garanti ile birlikte sunulmaktadır.  



Genel Merkez
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
Birleşik Krallık

Tel: +44 121 326 2471
Faks: + 44 121 327 5886
E-posta: enquiries@excel-networking.com
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