Prezentacja firmy

BEZAWARYJNA
ŁĄCZNOŚĆ DLA
LEPSZEJ
SIECI

Molex Connected Enterprise Solutions

MOLEX CONNECTED
ENTERPRISE SOLUTIONS
Pionier okablowania
strukturalnego oraz technologii
zapewniającej szybką
i niezawodną transmisję danych.
Molex dostarcza wszechstronny
zestaw produktów miedzianych
i światłowodowych tworzących
uniwersalny system okablowania
strukturalnego.

ŁĄCZNOŚĆ W KAŻDYM
MIEJSCU
Ponad 30 letnie doświadczenie Molex w
zaopatrywaniu największych światowych
korporacji, zaowocowało maksymalnie wydajnym,
wydolnym i niezawodnym systemem okablowania
strukturalnego chronionym 25 letnią gwarancją
producenta.
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45 000 LUDZI
W SŁUŻBIE
INNOWACJI

90%

Zysków reinwestowanych

SIŁA ORGANIZACJI
KOCH

$100 Mld+

Przychodów w skali roku

ROZWIĄZANIA DLA
PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Molex jako producent i dostawca wszechstronnego
zestawu produktów miedzianych i światłowodowych,
tworzy uniwersalny system okablowania
strukturalnego, odpowiadający różnorodnym
potrzebom współczesnych przedsiębiorstw,
począwszy od infrastruktury dla standardu
Industry 4.0 i inteligentnych budynków (smart
buildings), po wysoko wydajne sieci transmisji
danych i standardu 5G. Nasze produkty i rozwiązania
wdrożone przez certyfikowanego partnera są objęte
kompleksową 25 letnią gwarancją wydajności
systemu, który ma za zadanie sprostać Twoim
wymaganiom przez długi czas.

INFRASTRUKTURA DOSTOSOWANA
DO WYMAGAŃ PRZYSZŁOŚCI
Dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań systemowych
stworzonych z myślą o wysoko wydajnej infrastrukturze
dużych gęstości w wymagających środowiskach,
przygotujesz swoje centrum przetwarzania danych
tak, aby sprostać wymaganiom zaawansowanych
technologii przyszłości, takich jak Industrial 4.0, 5G i IoT
(internet rzeczy). Nasze energooszczędne urządzenia IP
oraz zoptymalizowane rozwiązania szybkich transmisji
zastosowane zarówno w urządzeniach macierzystych,
jak i w zastanych systemach, zapewniają bezawaryjną
szerokopasmową łączność we wszystkich obszarach
działania Twojej organizacji.

INTELIGENTNY BUDYNEK
Platforma Molex CoreSync pozwala na wspólną
aranżację rożnych systemów takich jak: oświetlenie LED,
zarządzanie salami konferencyjnymi, systemami audio/
video, sterowanie żaluzjami zewnętrznymi czy systemy
automatyzacji budynków (BAS/BMS). Zintegrowane
systemy CoreSync są objęte 10 letnią gwarancją, o ile
zostały zaprojektowane i zainstalowane przez firmę
posiadającą aktualną autoryzację w zakresie systemu
Molex CoreSync.

ŁĄCZNOŚĆ W
KAŻDYM ZAKĄTKU

ŁĄCZENIE TRANSMISJI DANYCH
ORAZ ZASILANIA
•

•
•

Power over Ethernet (PoE) wykorzystuje
przewodowe sieci Ethernet do przesyłania zasilania
oraz danych za pomocą jednego kabla
Zasilanie prądem stałym urządzeń obsługujących
protokół IP takich jak oświetlenie, czujniki, kamery
Szybkie bezpieczne i proste w instalacji

SZYBKIE SIECI ETHERNET

HD BASE-T
•
•
•
•

Jedno rozwiązanie kablowe
Transmisja obrazu od HD do 4K, dzwięku, ethernetu,
sterowania, zasilania i danych przez porty USB
Idealny dla transmisji szerokopasmowej w obiektach
edukacyjnych, hotelowych oraz szpitalnych
Spełnia standardy HD Base-T Alliance

•
•
•
•
•

Systemy ekranowane oraz nieekranowane
End-to-end
Doskonała wydajność technologii U/FTP
Wsparcie aplikacji 10 GbE (10GBase -T)
Lepsze tłumienie przesłuchów obcych
Wsparcie transmisji w paśmie 500 MHz dla kategorii 6A

ROZWIĄZANIA
DLA ŁĄCZNOŚCI

MODUŁY DATA GATE

PANELE INTELIGENTNE
•
•
•

Zarządzanie infrastrukturą pasywną
Wsparcie technologii OS2, OM3, OM4, OM5
Dostępne w wersji Cat 6 UTP oraz Cat 6A FTP

•
•

•

Dostępne w kategoriach 5E, 6, 6A
Unikalna technologia przesłon sprężynujących które
chronią przed zanieczyszczeniami oraz wadliwymi
połączeniami
Opatentowane styki, stworzone z niezwykle
wytrzymałego materiału, znacznie zmniejszają
zużycie eksploatacyjne.

KODOWANE KABLE KROSOWE
•
•
•
•

Idealne dla środowisk z wrażliwymi aplikacjami
Zapobieganie nieautoryzowanym zmianom
Po skrosowaniu, usunięcie kabla jest możliwe za
pomocą przypisanego klucza
Dostępne w wersji światłowodowej oraz miedzianej

PROSTE ROZWIĄZANIE DLA
WYSOKO PRZEPŁYWNYCH
KANAŁÓW TRANSMISJI

PON
•
•

•
•

Pasywne sieci optyczne
Obsługa wielu odbiorców za pomocą jednego
włókna umożliwia znaczną redukcję ilości
zastosowanego sprzętu.
Małe wymagania konserwacyjne
Większa przepustowość, dostarczana bardziej
efektywnie

OBUDOWY WIELOFUNKCYJNE
•
•
•
•

Idealne do zastosowań o wysokiej gęstości włókien
Pojemność 96 włókien światłowodowych lub 24
złącza miedziane w 1U
Zaprojektowane w celu umożliwienia migracji od 10G,
przez 40G do 100G
Montowane w stelażach/szafach, naściennie lub w
punktach konsolidacyjnych

ŚWIATŁOWODY
•
•
•
•
•

Kompletne rozwiązania dla szerokopasmowych
kanałów transmisji
Transmisja aplikacji 10/100G po włóknach OM3/4/5
Możliwość migracji do prędkości 400Gbps przy
zastosowaniu włókien jednomodowych
Rozszerzona maksymalna długość łącza
Redukcja ilości włókien aż o 75%

USŁUGA W
CENTRUM UWAGI
Nasz zespół skupia się na zrozumieniu Twoich
specyficznych potrzeb po to, aby pomóc Ci w
skonfigurowaniu systemu okablowania strukturalnego
i zaprojektowania go pod kątem konkretnych
wymagań przedsiębiorstwa. Jesteśmy gotowi
odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące Twoich
produktów i zaproponować szkolenia, które pomogą
Ci wykorzystać potencjał posiadanych rozwiązań.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO
SIECI PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU
Podczas projektowania
i wytwarzania naszych
produktów stosujemy w Molex
najlepsze praktyki ochrony
środowiska. Wszystkie procesy
i zasady wdrażane są tak, aby
zminimalizować wpływ na
środowisko i zachować zgodność
z przepisami.

SPOŁECZNA
ŚWIADOMOŚĆ
KORPORACJI
Oprócz podstawowych oczekiwań dotyczących
zgodności z wymogami prawnymi, wymogami
firmy i klienta, nasza polityka ECOCARE wymusza
ciągłą identyfikację i eliminację ryzyka dla zdrowia
ludzkiego i środowiska.

Wypróbowane rozwiązania dla wymagających środowisk
Dzięki zastosowaniu naszych elastycznych i wydajnych rozwiązań
sieciowych oraz wszechstronnemu rynkowemu doświadczeniu, z łatwością
sprostasz dzisiejszym wyzwaniom łączności i wykorzystasz wszystkie
szanse, które stwarza przyszłość.

Dowiedz się
więcej o Molex
molexces.com.pl
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