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Specialist Ondersteunende Diensten
Gegraveerde Etiketteringsoplossingen van Excel
Excel levert het allerbeste op het gebied van end-to-end
infrastructuuroplossingen. Ontworpen, gemaakt, ondersteund en
geleverd - zonder compromissen.
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Gegraveerde Etikettering
Ons uitgebreide assortiment laser gegraveerde etiketten voor patchpanelen en contactdozen zorgen ervoor
dat elke applicatie professioneel van een etiket is voorzien vanaf het moment dat het wordt geïnstalleerd.
De Specialist Ondersteunende Diensten van Exel omvatten etikettering van kasten, patchpanelen, GOP‘s en
contactdozen modules Wij bieden de meest hoogwaardige gelamineerde, laser gegraveerde etiketten, geheel naar
uw smaak ontworpen en op dezelfde dag verzonden. U kunt er ook voor kiezen om de etiketten vooraf te laten
bedrukken op de daartoe vereiste producten in uw bestelling om
van alle gemakken te zijn voorzien.

Over onze Gegraveerde Etiketteringsdienst
Met behulp van laser gegraveerde technologie en speciaal ontwikkelde materialen biedt Excel een
kosteneffectieve oplossing voor uw etiketteringsbehoeften. Ons assortiment sjablonen ontwikkelt zich
voortdurend naarmate de service zich ontwikkelt. Hierdoor kunnen wij een oneindige reeks etiketten in diverse
kleuren bieden die geschikt zijn voor elke bekabeling.
De etiketten zijn in een velformaat afgedrukt en bij het opgeven van klantspecificaties kunt u aangeven deze als
losse afgedrukte lijmbladen te willen ontvangen of reeds aangebracht op de bestelde apparatuur.
De laser snijdt in een rechte lijn, waardoor de etiketten geen randen bevatten. Voor kleinere etiketformaten
betekent dit dat we het beste kunnen halen uit elke millimeter drukruimte. Etiketten kunnen in iedere gewenste
vorm worden geknipt, hoewel onze dienstverlening voornamelijk draait om netwerkinfrastructuur. Daardoor
kunnen wij, dankzij de nauwkeurigheid en precisie van de laserdruktechnologie, bedrijfslogo's graveren op de
etiketten voor verbeterde esthetiek, waardoor de installatie is afgestemd op de klant.

Hoe gaat het in zijn werk?
De etiketbladen worden gemaakt met behulp van een basisplaat van kunststof bedekt met een microdunne inktlaag die
beschermd is door een gespecialiseerde coating. De laser verdampt de bovenste kleurlaag om de kleur van het basisblad
te onthullen, wat uiteindelijk de kleur van de etikettekst verklaart. De achterkant wordt vervolgens gecoat met een
hoogwaardige 3M kleefstof, die is getest om te werken binnen een temperatuurbereik van min 30 tot 70 graden Celsius.

Technische specificaties
l
l
l
l
l
l
l
l
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Materiaal - Acryl
Nominale dikte 0.9 mm
Zelfklevende achterkant - 3M 467MP
Max grootte 300 mm x 450 mm
Temperatuurbereik: -30 tot +70 °C
Brandclassificatie UL94 HB
Elektrische isolator
RoHS compatibel

zonder compromissen.

Kenmerken
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Tweekleurige gelamineerde bladen in 6 kleurmogelijkheden
Acryl samenstelling
Sterke zelfklevende achterkant
Diverse kleuren
UV-bestendig
Elke grootte tot 300 x 450 mm
Elke vorm
Laser gegraveerd
Hoogwaardig
Levering de volgende dag

Beschikbaarheid
L-FP-10-XX/XX
L-FP-15-XX/XX
L-FP-44-XX/XX
L-HP-10-XX/XX
L-HP-15-XX/XX
L-HP-44-XX/XX
L-OT-XX/XX
L-RK-S-XX/XX
L-RK-M-XX/XX
L-RK-L-XX/XX
L-RK-XL-XX/XX
L-LM-S-XX/XX
L-LM-M-XX/XX
L-LM-L-XX/XX
L-LM-XL-XX/XX

Volledig paneel (24-voudig) maximaal 450 x 10mm hoog
Volledig paneel (24-voudig) maximaal 450 x 15mm hoog
Blinderingslabel voor volledig paneel - max 450 x 44mm
Half paneel (12-voudig) maximaal 225 x 10mm hoog
Half paneel (12-voudig) maximaal 225 x 15mm hoog
Blinderingslabel voor half paneel - max 225 x 44mm
Outlet-label (max 20mm x 15mm)
Kastlabel - Klein (max 20mm x 50mm)
Kastlabel - Medium (max 30mm x 80mm)
Kastlabel - Groot (max 50mm x 100mm)
Kastlabel - Extra Groot (max 75mm x 100mm)
Kabellabel (met 4 gaatjes) - Klein (max 10mm x 50mm)
Kabellabel (met 4 gaatjes) - Medium (max 15mm x 80mm)
Kabellabel (met 4 gaatjes) - Groot (max 20mm x 100mm)
Kabellabel (met 4 gaatjes) - Extra Groot (max 30mm x 150mm)

Blauw

Wit

BL/WT

WT/BK

Geel

Zwart

YW/BK

BK/WT

Rood

Zilver

RD/WT

SR/BK

Groen

Oranje

GN/WT

OR/WT

Not: xx/xx renkleri ifade eder

Hoe te bestellen?

Violet
VT/WT

Plaats uw bestelling als gewoonlijk bij uw lokale verkoopteam
l Geef uw verkoopvertegenwoordiger in spreadsheet formaat de volgende informatie:
l Onderdeelnummers voor alle producten die moeten worden geëtiketteerd (als Excel-producten) of
exacte afmetingen van producten van derden
l Etiketgrootte en kleuren vereist, inclusief volledig/half paneel en specifieke hoogtevereisten - volgens
onderdeelnummers van Excel
l Aantal benodigde etiketten
l Details met betrekking tot specifieke afdrukken zijn vereist, in overeenstemming met
opdrachtspecificaties
l We geven deze informatie door aan onze etiketteringsspecialisten die uw etiketten produceren
voorafgaand
aan de verzending als etiketbladen op dezelfde dag of aangebracht op andere items in uw
				
bestelling voorafgaand aan de verzending.
l

Voor prijzen kunt u contact opnemen met uw lokale verkoopteam of mail naar sales@excel-networking.com.
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Europees Hoofdkantoor
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
England
T: +44 (0)121 326 7557
E: sales@excel-networking.com

Internationaal Verkoopteam
T: +44 (0)121 326 2475
E: internationalsales@excel-networking.com
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Mayflex MEA DMCC
Office 22A/B
AU (Gold) Tower Cluster I
Jumeirah Lakes Towers Dubai
Arabische Emiraten
T: +971 4 421 4352
E: salesme@excel-networking.com

