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System certyfikacji sieci Versiv™

Użytkownicy systemu Versiv spędzają 1/3 czasu mniej na testowaniu i raportowaniu, obniżając koszt pracy aż o 10%. 

Certyfikacja przewodu jest częścią procesu, który rozpoczyna się od projektu okablowania strukturalnego a kończy na odbiorze 
całej sieci. Im krócej ten proces trwa, tym więcej zyskujesz. Niestety jest wiele rzeczy, które mogą spowolnić certyfikację - są to 
np. testowanie w złych limitach, oczekiwanie na techników, aby skonfigurować lub rozwiązać problem, nierzadko dane techni-
ków okazują się niepełne na skutek przekazania niekompletnej specyfikacji problemu.

Badania wskazują, że co  roku  ponad   90%  kontrahentów zajmuje się problemami związanymi z konfiguracją,  testowaniem 
i raportowaniem. Dochodzi do tego, że tracimy nawet tydzień czasu pracy na poradzenie sobie z problemami. Versiv powstał 
specjalnie po to, aby wyeliminować te problemy. System ProjX ™ zarządza wymaganiami pracy i postępuje  od instalacji do 
akceptacji systemów, zapewniając prawidłowe wykonanie wszystkich testów. Interfejs użytkownika Taptive ™ upraszcza konfi-
gurowanie, eliminuje błędy i przyspiesza rozwiązywanie problemów. Usługa LinkWare ™ Live zapewnia widoczność i kontrolę 
nad całym procesem: można skonfigurować i śledzić testery oraz sprawdzać wyniki z dowolnego urządzenia mobilnego pod-
czas pracy. Umożliwia nawet  przesyłanie  i  integrowanie  wyników  wielu t esterów w  wielu  witrynach, dzięki czemu można  
szybko  generować raporty z działań poprzez standardowy komputer LinkWare. 

Wyeliminuj problemy, wykonaj swoją pracę szybciej i zarabiaj pieniądze za każdym razem, gdy używasz wersji Versiv.

Dowiedz się więcej: www.flukenetworks.com/VersivFamily

Skonfiguruj swój Versiv Kit: www.flukenetworks.com/VersivConfig

System
 certyfikacji i zarządzania siecią
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DSX-8000 Analizator kabli
Analizator kabli  DSX-8000  umożliwia certyfikację okablowania skrętkowego sieci  Ethernet pracujących 
z prędkością do 40 Gigabit, tester obsługuje dowolny system okablowania niezależnie czy jest to kabel 
kat 5e, 6, 6A, 8 czy klasa FA.

• Versiv umożliwia użytkownikom uzyskiwanie lepszych wyników niż kiedykolwiek z innym testerem, 
przyspieszając każdy etap procesu testowania

• LinkWare Live działający w chmurze daje osobie zarządzającej projektem możliwość zdalnej konfigu-
racji testera, monitorowania pracy, a nawet lokalizację testera

• ProjXTM  system  zarządzania  ułatwia  pracę  począwszy od konfiguracji urządzenia do końcowej 
akceptacji systemu, eliminuje zbędne kroki co daje pewność prawidłowego przeprowadzenia testu za 
pierwszym razem  i każdym następnym razem

• TaptiveTM interfejs użytkownika pozwala na zaawansowaną  analizę  danych oraz  łatwą konfigurację 
i obsługę w rękach techników dla wszystkich poziomów umiejętności

• LinkWare PC oprogramowanie zarządzające zapewnia niezrównaną analizę wyników pomiarowych 
oraz generowanie raportów z przeprowadzonych testów

• DSX redukuje czas wymagany do usunięcia nieprawidłowości okablowania dzięki narzędziom diag-
nostycznym które umożliwiają określenie i lokalizację problemu

Model Opis

DSX-8000 DSX 8000 CableAnalyzer z adapterem Wi-Fi

DSX-8000MI DSX-8000 i wielomodowy OLTS z kamerą inspekcyjną i adapterem Wi-Fi

DSX-8000OI-W DSX-8000 i Quad OTDR z kamerą inspekcyjną i adapterem Wi-Fi

DSX-8000QI-W DSX-8000 i Quad OLTS z kamerą inspekcyjną i adapterem Wi-Fi

DSX-8000QOI-W DSX-8000 i Quad OLTS, Quad OTDR z kamerą inspekcyjną i adapterem Wi-Fi

DSX-8000-PRO-W Versiv Professional Kit z DSX-8000, Quad OLTS, Quad OTDR z kamerą inspekcyjną, adapterem Wi-Fi i pełnym 
zestawem akcesoriów

Akcesoria

Model Opis

DSX-8000-ADD Moduły DSX-8000 (2szt.) z akcesoriami

DSX-8000-ADD-R Moduły DSX-8000 (2szt.) z akcesoriami i jednostką zdalną Versi

DSX-8-CFP-Q-ADD/R Moduły DSX-8000 (2szt.) i Quad OLTS (2szt.) z akcesoriami 
i jednostką zdalną Versiv

DSX-8000-OFP-Q-
ADD Moduły DSX-8000 (2szt.) i Quad OTDR z akcesoriami

DSX-PLA804S Zestaw adapterów Permanent Link kat. 8/klasy I dla DSX-8000

DSX-CHA804S Zestaw adapterów Channel kat. 8/klasy I dla DSX-8000

Ro
zw

ią
za

ni
a 

do
 te

st
ow

an
ia

 k
ab

li 
m

ie
dz

ia
ny

ch

www.flukenetworks.com/copper
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DSX-600 Analizator kabli

• Podstawowa certyfikacja miedzi Cat 6A / Klasa EA w ciągu zaledwie 10 sekund

• Zawiera adaptery typu Channel, opcjonalnie można wyposażyć w adaptery typu Permament Link

       System zarządzania ProjX ™ umożliwia szybką i niezawodną konfigurację testów

• Diagnostyka HDTDX i HDTDR wskazuje lokalizację błędów

• Łączy się z usługą LinkWare ™ Live w celu zarządzania zadaniami i testerami z dowolnego urządzenia 
(PC, smartfon, tablet)

• Szybkie i łatwe tworzenie profesjonalnych niestandardowych raportów PDF przy użyciu 

       oprogramowania LinkWare ™ na PC

• Rzeczywiste i wiarygodne dane pomiarowe

www.flukenetworks.com/copper

Model Opis

DSX-600 Analizator kabli, adaptery Channel (2 szt.), zestaw referencyjnych patchcord’ów, pasek, słuchawki (2 szt.), 
zestaw słuchawkowy (2 szt.), zasilacze (2 szt.), przewód USB, torba transportowa

DSX-600-PRO
Analizator kabli, adaptery Channel (2 szt.), adapter Permanent Link (1 szt.), zestaw referencyjnych 
patchcord’ów, pasek, słuchawki (2 szt.), zestaw słuchawkowy (2 szt.), zasilacze (2 szt.), przewód USB, torba 
transportowa

GLD-DSX-600 Roczny pakiet serwisowy dla analizatora  DSX-600

GLD-DSX-600-PRO Roczny pakiet serwisowy dla analizatora DSX-600-PRO
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Tester kwalifikacyjny CableIQ™

Tester do kwalifikacji kabli sieciowych CableIQ jets przeznaczony dla techników sieciowych, którzy 
muszą  rozwiązywać  problemy  z łącznością  i kwalifikować  przepustowość kabli.       

Testuje prędkość i wykrywa ustawienia dupleksu podłączonych urządzeń i komputerów. Inteligentny 
schemat poąłczeń przedstawia garficznie odległość do wykrytych błędów (np. styk 1, 37 stóp). 

Lekkie, wytrzymałe, niezawodne urządzenie testuje wszystkie rodzaje okablowania miedzianego. 
Łatwość obsługi pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów i zapewnia szybsze zwiększenie 
przepustowości sieci. 

• Sprawdza czy istniejące okablowanie obsługuje transmisję głosową, VoIP, 10/100/Gigabit Ethernet 

• Rozwiązywanie problemów, dlaczego istniejąca instalacja okablowania nie może obsługiwać żądanej 
przepustowości sieci

• Odkryj, co znajduje się na końcu dowolnego kabla i wyświetla konfigurację urządzenia (szybkość / 
dupleks / parowanie)

• Zwalnia porty przełączników i identyfikuje nieużywane linki

• Graficznie odwzorowuje konfigurację okablowania i pokazuje odległości do błędów, graficzne

       odwzorowanie kabli, zwarcia 

• Lokalizuje i śledzi kabel za pomocą technologii cyfrowej IntelliTone ™

Model Opis Gold 1rok Gold 3lata

CIQ-100 CableIQ z adapterem zdalnym, miękką torbą i czterema 
bateriami AA GLD-CIQ GLD3-CIQ

CIQ-KIT

Jednostka główna CableIQ, osiem adapterów zdalnych, 
oprogramowanie Reporter, cyfrowe sondy IntelliTone 200, (2) 
krosownice RJ45-RJ45, kabel USB, kabel koncentryczny ‘F’, kabel 
łącznikowy 75-ohm, sprzęgacz uniwersalny RJ45 / Kabel patch 
RJ11-RJ11, cztery baterie AA i twardy futerał

GLD-CIQ GLD3-CIQ

CIQ-KRQ
CableIQ, kabel łączeniowy RJ-45 (2), krosownica RJ-11 (2), 
adapter kabla głośnikowego, kabel koncentryczny, adapter BNC, 
adapter Coax RCA, etykiety “Qualified” (50), walizka

GLD-CIQ GLD3-CIQ

CIQ-FTKSFP
Zestaw Kit do pomiarów miedzianych i światłowodowych - za-
wiera zestaw tester CableIQ (CIQ-KIT) i SimpliFiber Pro (FTK1000). 
Zobacz zdjęcie

GLD-CIQ 
GLD-SFPRO

GLD3-CIQ
GLD3-SFPRO

Akcesoria

Model Opis

CIQ-CIT CableIQ IT twarda walizka transportowa

CIQ-COAX CableIQ Coax Adapter Kit—zawiera złącze F, BNC oraz RCA

CIQ-IDK24 CableIQ Remote Identifier Kit—zawiera zestaw idetyfikatorów oznaczonych 2-4

CIQ-IDK57 CableIQ Remote Identifier Kit—zawiera zestaw identyfikatorów oznaczonych 5-7

CIQ-RJA RJ-45/11 adapter modułowy

CIQ-SPKR CableIQ przewód głośnikowy

CIQ-WM CableIQ główny adapter zdalny (część zamienna dla uszkodzonej jednostki)

CLIP-SET Clip Set – zawiera przejściówkę RJ-45/8 przewodów 

Dowiedz się więcej: www.flukenetworks.com/cableiq

Zaawansowany zestaw 
CableIQ 

www.flukenetworks.com/copper
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MicroMapper™

Prosty tester weryfikujący mapę połączeń i identyfikujący błędy za pomocą diod LED

• Testowanie skrętek kablowych dla otwartych obwodów, skrzyżownaych, odwróconych, 

      rozdzielonych par  

• Ekran umożliwiający łatwe odczytanie wyników

• Wbudowany generator tonów do śledzenia zainstalowanych kabli ukrytych w ścianach, podłogach

       i sufitach  

• Jednostka zdalna umożliwia jednoosobowe testowanie zainstalowanych kabli

Model Opis

MT-8200-49A MicroMapper oraz MicroMapper Remote, przewody, baterie 

Dowiedz się więcej: www.flukenetworks.com/micromapper

MicroScanner2 Weryfikacja okablowania 
Kolejna generacja testera MicroScanner testuje prze-
wody do transmisji głosu/danych/video oraz usług 
sieciowych. Interfejs użytkownika sprawia, że testy są 
szybkie, łatwe i jasne.  Wszyscy technicy kablowi muszą 
znać dostępne usługi (10/100/1000 Ethernet, POTS, 
PoE), długość przewodu, mapę połaczeń, identyfikator 
kabla oraz odległość do błędu wyświetloną na ekranie. 
Wymień kilka narzędzi aby testować złącza RJ-11, RJ-45, 
koncentryk (F). Wbudowany generator IntelliTone™ do 
precyzyjnej lokalizacji kabli i par przewodów  –  także   
w aktywnych sieciach.  Ergonomiczna gumowa obudowa. 

• Na ekranie wyświetla długość przewodu, mapę połączeń, ID kabla, odległość do uszkodzenia

• Wykrywa dziesiejsze usługi medialne, w tym 10/100/1000 Ethernet, POTS, oraz PoE

• Znajduje praktycznie każdą parę przewodów z tonerem Intellitone oraz analogowym

www.flukenetworks.com/copper

Model Opis

MS2-100 MicroScanner2 Cable Verifier

MS2-KIT
MicroScanner2 Professional Kit—zawiera MicroScanner2 Cable Verifier, identyfikatory ID #s 2-7, 
lokalizator IntelliTone Pro 200, adapter przewodów, kabel coax, dwa ekranowane kable RJ-45, dwa 
kable RJ-11 oraz futerał

MS2-TTK
MicroScanner2 Termination Test Kit—zawiera MicroScanner2 Cable Verifier, IS60 Pro Tool Kit, loka-
lizator IntelliTone Pro 200, kable RJ-11 i RJ-45, smycz, płyta CD oraz krótki przewodnik, bateria 9V 
oraz futerał 

MS2-FTK Copper and Fiber Basic Technician’s Kit—zawiera MicroScanner (MS2-100) SimpliFiber Pro (FTK1000)  
Fiber Test Kit

MS2-IDK27 MicroScanner2 identyfikatory ID Kit #s 2-7

CLIP-SET Clip Set—zawiera przewód RJ-45/8 krokodylków

MT-8200-63A IntelliTone Pro 200 lokalizator 

MS2-WM MicroScanner2 Main Wiremap Adapter

MS2-CPK Futerał

      Dowiedz się więcej: www.flukenetworks.com/microscanner 

Rozw
iązania do testow

ania kabli m
iedzianych



8

Ro
zw

ią
za

ni
a 

do
 te

st
ow

an
ia

 k
ab

li 
m

ie
dz

ia
ny

ch

Generator i lokalizator IntelliTone™ Pro 200 LAN
Generator i lokalizator IntelliTone Pro 200 LAN to urządzenie zawierające przełomową technologię 
cyfrową, która czyni je pierwszym narzędziem umożliwiającym bezpieczne i efektywne śledzenie 
sygnału w aktywnych sieciach.

• Koniec z problemami związanymi z lokalizacją przewodów – skuteczne eliminowanie szumu

      i fałszywych sygnałów

• Lokalizacja przewodów w aktywnych sie-
ciach – nawet po wyłączeniu za pomocą 
przełącznika

• Izolacja przewodów i okablowania w wiązce, 
nawet pomimo nieszczelności kabla

• Potwierdzanie lokalizacji przewodu, wery-
fikacja ciągłości oraz wykrywanie awarii 
(nieciągłości, zwarcia, odwróconych par)          
w jednym kroku

Analogowa technologia tonowania SmartTone®:
• Dokładna izolacja poszczególnych par przewodów poprzez zmianę tonu po zwarciu

• Skuteczne śledzenie i lokalizacja okablowania głosowego, dźwiękowego i wideo

Model Opis

MT-8200-60-KIT
Toner IntellTone Pro 200 LAN i sonda Pro 200, adapter koncentryczny F, kable krosowe (2) RJ11 i (2) 
RJ 45, przewody pomiarowe z zaciskami szczękowymi, smycz, skrócona instrukcja obsługi i baterie 
9 V (2)

MT-8200-61-TNR
Toner IntellTone Pro 200 LAN, adapter koncentryczny F, kable krosowe RJ11 i RJ 45, przewody 
pomiarowe 
z zaciskami szczękowymi, smycz, skrócona instrukcja obsługi i bateria 9V

MT-8200-63A Sonda IntelliTone Pro 200, kable krosowe RJ11 i RJ 45, smycz, skrócona instrukcja obsługi i bateria 
9V

Akcesoria

Model Opis

MT-8202-05 Wyściełany tkaniną, wytrzymały futerał IntelliTone i wyłożony futerał z zaczepem na pasek 
i wstawką z pierścieniem w kształcie litery D

MT-8203-20
Przewody pomiarowe z panelem z zaciskami: Zestaw dwóch przewodów pomiarowych z wtyczkami 
bana-nowymi z panelem z zaciskami z kołkiem przebijającym dla zacisków szczękowych oraz z 
tulejami winylowymi

MT-8203-22 Przewody pomiarowe z zaciskami szczękowymi: Zestaw dwóch przewodów pomiarowych z wtycz-
kami bana-nowymi ze standardowymi zaciskami szczękowymi i tulejami winylowymi

Dowiedz się więcej: www.flukenetworks.com/intellitone
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OptiFiber® Pro OTDR
OptiFiber Pro  OTDR    jest   pierwszym  w branży   centrum  danych   OTDR  tworzonym   od  podstaw   
z myślą o sprostaniu wyzwaniom związanym z infrastrukturami światłowodowymi przedsiębiorstw. To 
narzędzie  służące  do  rozwiązywania  problemów  i  certyfikacji przewodów światłowodowych łączy 
w sobie czystą moc z niezrównaną wydajnością, jak również zawiera wszelkie funkcje potrzebne do 
certyfikacji i roz-wiązywania problemów związanych z sieciami światłowodowymi kampusów, cen-
trów danych i sieci pamięci masowej.

Usprawnia testowanie sieci światłowodowych dzięki jedynemu w branży interfejsowi dla smart-
fonów, który sprawi, że każdy technik stanie się ekspertem w dziedzinie sieci światłowodowych. Kon-
figuracja centrum danych eliminuje niepewności i błędy występujące podczas testowania centrów 
danych sieci światłowodowych. Jego niezwykle krótka martwa strefa umożliwia prowadzenie testów 
światłowodowych  kabli  krosowych  w wirtualnych centrach danych.  Te funkcje,  wraz z najszybszym 
w branży czasem śledzenia, sprawiają, że OptiFiber Pro OTRD jest narzędziem, które warto mieć.

SmartLoop OTDR umożliwia przeprowadzanie automatycznych testów i analiz dwóch przewodów 
światłowodowych jednocześnie. Ten oczekujący na opatentowanie proces automatycznie oddzie-
la dwa przewody światłowodowe w celu przeprowadzenia indywidualnych analiz zakończonych 
dopuszczeniem/odrzuceniem, wyświetlenia wyników i utworzenia raportu. Nie tylko skraca czas tes-
towania o co najmniej połowę, ale również umożliwia przeprowadzanie testów w dwóch kierunkach 
bez potrzeby przemieszczania OTDR na drugi koniec.

• Efektywne testowanie centrum danych sieci światłowodowych z najkrótszym czasem konfiguracji       
i śledzenia

• Przyśpieszona certyfikacja sieci światłowodowej z czasem śledzenia skróconym nawet 

      do 2 sekund w trybie szybkiego testowania

• Rozwiązywanie problemów związanych z centrami danych sieci światłowodowych, w których 

      na szeroką skalę wykorzystano krótkie kable krosowe i grube złącza

• SmartLoop OTDR umożliwia testowanie dwóch przewodów światłowodowych poprzez jeden test, 
eliminując potrzebę przenoszenia się na drugi koniec połączenia w celu wykonania testów

• Redukcja przestojów sieci poprzez szybką i dokładną identyfikację błędów przewodu 
światłowodowego jednomodowego (SM) lub wielodomowego (MM)

• Zarządzanie i śledzenie testerów, konfiguracji i wyników, a także generowanie raportów za 
pomocą oprogramowania LinkWare PC i LinkWare Live

Model Opis Gold 1rok Gold 3lata

OFP-100-M/INTL OptiFiber Pro Multimode OTDR do rozwiązywania problemów i 
rozszerzonej certyfikacji GLD-OFP-100-M GLD3-OFP-100-M

OFP-100-S/INTL OptiFiber Pro Singlemode OTDR do rozwiązywania problemów i 
rozszerzonej certyfikacji GLD-OFP-100-S GLD3-OFP-100-S

OFP-100-Q/INTL OptiFiber Pro Quad OTDR do rozwiązywania problemów i rozszer-
zonej certyfikacji GLD-OFP-100-Q GLD3-OFP-100-Q

OFP-100-Mi/INTL OptiFiber Pro Multimode OTDR do rozwiązywania problemów i 
rozszerzonej certyfikacji wraz z zestawem FI-1000 i akcesoriami GLD-OFP-100-Mi GLD3-OFP-100-Mi

OFP-100-Si/INTL OptiFiber Pro Singlemod OTDR do rozwiązywania problemów i 
rozszerzonej certyfikacji wraz z zestawem FI-1000 i akcesoriami GLD-OFP-100-Si GLD3-OFP-100-Si

OFP-100-Qi/INTL OptiFiber Pro Quad OTDR do rozwiązywania problemów i rozszer-
zonej certyfikacji wraz z zestawem FI-1000 i akcesoriami GLD-OFP-100-Qi GLD3-OFP-100-Qi

OFP-CFP-Mi INTL Zestaw do testowania OptiFiber Pro i CertiFiber Pro Multimode GLD-OFP-CFP-Mi GLD3-OFP-CFP-Mi
OFP-CFP-Si INTL Zestaw do testowania OptiFiber Pro i CertiFiber Pro Singlemode GLD-OFP-CFP-Si GLD3-OFP-CFP-Si

OFP-CFP-Qi INTL Zestaw do testowania OptiFiber Pro i CertiFiber Pro Quad GLD-OFP-CFP-Qi GLD3-OFP-CFP-Qi

OFP-Q-ADD

Zestaw dodatkowy OptiFiber Pro – zawiera moduł OptiFiber Pro 
Quad OTDR, (2) Przewody rozruchowe Multimode SC/LC – 50 µm, 
(2) Przewody rozruchowe Singlemode SC/LC – 9 µm, (2) wymien-
ialne adaptery portu źródłowego OTDR, adapter SC/SC Simplex, 
adapter LC/LC Simplex, (2) pasy do podwieszania i magnesy 
dla przewodów światłowodowych, walizka do przenoszenia, 
Oświadczenie o kalibracji i Przewodnik wprowadzający

GLD-OFP-Q-ADD GLD3-OFP-Q-ADD

Dowiedz się więcej: www.flukenetworks.com/optifiberpro
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CertiFiber® Pro
CertiFiber Pro OLTS zwiększa wydajność certyfikacji przewodu światłowodowego poprzez 3-sekun-
dowy test, przeprowadzany na dwóch przewodach i na obu długościach fal. Interfejs użytkownika Tap-
tive usprawnia konfigurację, eliminuje błędy i przyśpiesza proces rozwiązywania problemów. Kreator 
konfiguracji  referencyjnej zapewnia  właściwe  ustawienia  referencyjne  i eliminuje  błędy   związane 
z ujemnymi stratami. 

Stworzony   na  podstawie   możliwej   do  rozbudowy  platformie   Versiv,   CertiFiber Pro  łączy  tes-
towanie i raportowanie poziomu podstawowego (Tier 1) i poziomu rozszerzonego (Tier 2), gdy zostanie 
sparowany z modułem OptiFiber Pro. Wygodny moduł poczwórny obsługuje zarówno tryb jednomo-
dowy, jak i tryb wielomodowy, gdzie tryb wielomodowy zgodny jest z badaniem z wykorzystaniem 
przepływu otoczonego (Encircled Flux). Ponadto zapewnia możliwość zarządzania i śledzenia testerów, 
konfiguracji i wyników,  jak  również  możliwość  generowania raportów  za pomocą  oprogramowania  
LinkWare PC i Linkware Live. 

Opcja przeprowadzania kontroli przewodów światłowodowych na obu końcach zapewniana przez 
CertiFiber Pro umożliwia kontrolę oraz certyfikację obu końców złącza światłowodowego posiada-
nego połączenia światłowodowego w czasie krótszym niż sekunda, umożliwiając wykonanie zada-
nia przy pierwszym podejściu. Ta możliwość przeprowadzania kontroli na obu końcach przewodu 
światłowodowego zapewnia zautomatyzowaną certyfikację ODRZUCAJĄCĄ/ZATWIERDZAJĄCĄ, która 
eliminuje konieczność zgadywania podczas kontroli przewodu światłowodowego i z każdego uczyni 
eksperta od sieci światłowodowych.

• Interfejs użytkownika Taptive™ przekazuje proste, animowane instrukcje w celu wyeliminowania 
nieprawidłowej konfiguracji odniesienia i błędów „ujemnych strat”

• Najszybszy czas certyfikacji – dwa przewody światłowodowe na dwóch długościach fali w trzy 
sekundy

• Test przeprowadzany za pomocą przepływu otoczonego (Encircled Flux), zgodnie z ANSI/TIA i ISO/
IEC

• Certyfikacja odrzucająca/zatwierdzająca na obu końcówkach złącza światłowodowego

• Przeprowadzenie połączonych testów podstawowych (Tier 1) i testów rozszerzonych (Tier 2) i rapor-
towanie po sparowaniu z OptiFiber Pro

• System zarządzania ProjX™ zapewnia, że wszystkie zadania wykonywane są prawidłowo 

      i skutecznie

• Wygodny moduł poczwórny obsługuje testy strat zarówno włókien wielomodowych, jak i jednomo-
dowych

• Jednomodowy zakres odległości rozszerzony do 130 km

• Wbudowany wizualny lokalizator błędów

Model Opis Gold 1rok Gold 3lata

CFP-100-Q INTL Zestaw testowy CertiFiber Pro Quad GLD-CFP-100-Q GLD3-CFP-100-Q

CFP-100-M INTL Zestaw testowy CertiFiber Pro Multimode GLD-CFP-100-M GLD3-CFP-100-M

CFP-100-S INTL Zestaw testowy CertiFiber Pro Singlemode GLD-CFP-100-S GLD3-CFP-100-S

OFP-CFP-Qi INTL Zestaw testowy OptiFiber Pro i CertiFiber Pro Quad GLD-CFP-100-Qi GLD3-CFP-100-Qi

OFP-CFP-Mi INTL Zestaw testowy OptiFiber Pro i CertiFiber Pro Multimode GLD-CFP-100-Mi GLD3-CFP-100-Mi

OFP-CFP-Si INTL Zestaw testowy OptiFiber Pro i CertiFiber Pro Singlemode GLD-CFP-100-Si GLD3-CFP-100-Si

CFP-Q-ADD-R Zestaw dodatkowy CertiFiber Pro Quad z pilotem GLD-CFP-Q-ADD-R GLD3-CFP-Q-ADD-R

CFP-Q-ADD Zestaw dodatkowy CertiFiber Pro Quad GLD-CFP-Q-ADD GLD3-CFP-Q-ADD

CFP-MM-ADD Zestaw dodatkowy CertiFiber Pro Multimode GLD-CFP-MM-ADD GLD3-CFP-MM-ADD

www.flukenetworks.com/fiber

Dowiedz się więcej: www.flukenetworks.com/certifiberpro
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Model Opis Gold 1rok

CFP-100-Si INTL

CertiFiber Pro Singlemode OLTS z kontrolą na obu końcach. Zestaw ten zawiera 2 ramy główne Versiv, 
2 moduły CertiFiber Pro Singlemode OLTS, 2 sondy wideo USB do kontroli przewodów światłowodowych 
z 4 końcówkami, zestaw z testowym przewodem referencyjnym do testów jednomodowych (2  m) do tes-
towania przewodów światłowodowych zakończonych wtyczką 9 μm (2  SC/LC, 2  LC/LC), walizka do prze-
noszenia TRC, 2 oczyszczacze IBC OneClick 1,2 5 mm, 2 oczyszczacze IBC OneClick 2 ,5 mm, 2 adaptery LC/
LC, 2 paski na rękę, 2 paski ręczne, walizka, przewód interfejsu USB, oprogramowanie Versiv Open Source 
na płycie CD, 2 ładowarki AC, Oświadczenie o kalibracji i Przewodnik wprowadzający.

GLD-CFP-
100-Si

GLD-CFP-100-Mi 
INTL

CertiFiber Pro Multimode OLTS z kontrolą na obu końcach. Zestaw ten zawiera 2 ramy główne Versiv, 
2 moduły CertiFiber Pro Multimode OLTS, 2 sondy wideo USB do kontroli przewodów światłowodowych 
z 4 końcówkami, zestaw z testowym przewodem referencyjnym, zgodnym z metodą badania wielomo-
dowego przepływu otoczonego (Encircled Flux) (2  m) do testowania przewodów światłowodowych 
zakończonych wtyczką LC 50 μm (2  SC/LC, 2  LC/LC), walizka do przenoszenia TRC, 2 oczyszczacze IBC 
OneClick 1,2 5 mm, 2 oczyszczacze IBC OneClick 2 ,5 mm, 2 adaptery LC/LC, 2 paski ręczne, 2 paski na 
ramię, walizka, przewód interfejsu USB, oprogramowanie Versiv Open Source na płycie CD, 2  ładowarki 
AC, Oświadczenie o kalibracji i Przewodnik wprowadzający.

GLD-CFP-
100-Mi

CFP-100-Qi INTL

CertiFiber Pro Quad OLTS z kontrolą na obu końcach. Zestaw ten zawiera 2 ramy główne Versiv, 2 moduły 
CertiFiber Pro Quad OLTS, 2 sondy wideo USB do kontroli przewodów światłowodowych z 4 końcówkami, 
zestaw z testowym przewodem referencyjnym, zgodnym z metodą badania wielomodowego przepływu 
otoczonego (Encircled Flux) (2  m) do testowania przewodów światłowodowych zakończonych wtyczką 
LC 50 μm (2  SC/LC, 2  LC/LC), zestaw z testowym przewodem referencyjnym do testów jednomodowych (
2  m) do testowania przewodów światłowodowych zakończonych wtyczką 9 um (2  SC/LC, 2  LC/LC), walizka 
do przenoszenia TRC, 2 oczyszczacze IBC OneClick 1,2 5 mm, 2 oczyszczacze IBC OneClick 2 ,5 mm, 2 adapt-
ery LC/LC, 2 paski ręczne, 2 paski na ramię, walizka, przewód interfejsu USB, oprogramowanie Versiv Open 
Source na płycie CD, 2 ładowarki AC, Oświadczenie o kalibracji i Przewodnik wprowadzający. 

GLD-CFP-
100-Qi

Akcesoria

Model Opis

FI-1000-KIT Sonda do kontroli wideo przewodów światłowodowych FI-1000 USB z wybieranymi końcówkami oraz z wybieralną 
przegrodą i z sondą wideo

FI-1000 Sonda do kontroli wideo przewodów światłowodowych FI-1000 USB dla platformy Versiv

SRC-9-SCSC-KIT Zestaw z testowym przewodem referencyjnym do testów jednomodowych (2  m) do testowania przewodów 
światłowodowych zakończonych wtyczką 9 μm (4 SC/SC)

SRC-9-SCLC-KIT Zestaw z testowym przewodem referencyjnym do testów jednomodowych (2  m) do testowania przewodów 
światłowodowych zakończonych wtyczką 9 μm (2  SC/LC, 2  LC/LC)

SRC-9-SCFC-KIT Zestaw z testowym przewodem referencyjnym do testów jednomodowych (2  m) do testowania przewodów 
światłowodowych zakończonych wtyczką 9 μm (2  SC/FC, 2  FC/FC)

SRC-9-SCST-KIT Zestaw z testowym przewodem referencyjnym do testów jednomodowych (2  m) do testowania przewodów 
światłowodowych zakończonych wtyczką 9 μm (2  SC/ST, 2  ST/ST)

SRC-9-SCSCAPCKIT ZESTAW Singlemode TRC 2  m (2  SCUPC/SCAPC,2  SCAPC/SCAPC)

SRC-9-SCLCAPCKIT ZESTAW Singlemode TRC 2  m (2  SCUPZ/LCAPC, 2  LCAPC/LCAPC)

MRC-50EFC-SCLCKIT
Zestaw z testowym przewodem referencyjnym, zgodnym z metodą badania wielomodowego przepływu otoczonego 
(Encircled Flux) (2  m) do testowania przewodów światłowodowych zakończonych wtyczką 50 μm LC (2  SC/LC, 2  LC/
LC)

MRC-50EFC-SC-
SCKIT

Zestaw z testowym przewodem referencyjnym, zgodnym z metodą badania wielomodowego przepływu otoczonego 
(Encircled Flux) (2  m) do testowania przewodów światłowodowych zakończonych wtyczką 50 μm SC (4 SC/SC)

MRC-50EFC-SCSTKIT
Zestaw z testowym przewodem referencyjnym, zgodnym z metodą badania wielomodowego przepływu otoczonego 
(Encircled Flux) (2  m) do testowania przewodów światłowodowych zakończonych wtyczką 50 μm ST (2  SC/ST, 2  ST/
ST)

MRC-50EFC-SCF-
CKIT

Zestaw z testowym przewodem referencyjnym, zgodnym z metodą badania wielomodowego przepływu otoczonego 
(Encircled Flux) (2  m) do testowania przewodów światłowodowych zakończonych wtyczką 50 μm FC (2  SC/FC, 2  FC/
FC)

MRC-50-EFC-SCSC Testowy przewód referencyjny zgodny z metodą badania wielomodowego przepływu otoczonego (Encircled Flux) (2  
m) do testowania przewodów światłowodowych zakończonych wtyczką 50 μm SC (SC/SC)

MRC-50-EFC-SCLC Testowy przewód referencyjny zgodny z metodą badania wielomodowego przepływu otoczonego (Encircled Flux) (2  
m) do testowania przewodów światłowodowych zakończonych wtyczką 50 μm LC (SC/LC)

SRC-9-SCSC Testowy przewód referencyjny jednomodowy (2  m) do testowania przewodów światłowodowych z końcówką SC (SC/
SC)
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FI-7000 FiberInspector™ Pro
Zabrudzenie końcówek przewodów jest głównym powodem awarii sieci światłowodowych. Zanie-
czyszczenia powodują tłumienność oraz odbijanie, które ogranicza transmisję optyczną i powoduje spus-
toszenie w odbiornikach. Testowanie strat przewodu światłowodowego i OTDR mogą wskazać istnienie 
tego problemu, ale w wielu przypadkach zabrudzenia sprawiają, że testowanie sieci światłowodowych 
staje się czasochłonne i niedokładne.

Ponieważ zabrudzenia mogą być problemem przed, podczas i po testowaniu certyfikującym sieci 
światłowodowej, który również może przenosić się pomiędzy obydwoma złączami podczas łączenia, 
należy za każdym razem sprawdzić i wyczyścić oba zakończenia połączenia. Ponadto łączenie zanie-
czyszczonych złącz może doprowadzić do powstania trwałych uszkodzeń, ponieważ mikroskopijne 
cząsteczki miażdżone są pomiędzy końcówkami w momencie kontaktu fizycznego. Nawet prze-
wody krosowe i wielożyłowe przewody elastyczne, które fabrycznie zakańczane są złączką muszą 
być poddawane kontroli, ponieważ nakładki ochronne nie gwarantują czystości końcówek złącza 
światłowodowego. Eliminowanie tej częstej przyczyny awarii rozpoczyna się od przeprowadzenia kon-
troli końcówki złącza światłowodowego i usunięcia wszelkich zabrudzeń przed podłączeniem do prze-
grody lub części wyposażenia.

FI-7000 FiberInspector Pro jest urządzeniem umożliwiającym przeprowadzanie inspekcji i certyfikacji 
końcówek w 2 sekundy, przy pierwszym podejściu. Wskaźnik do kontroli przewodów światłowodowych 
zapewnia zautomatyzowaną certyfikację ODRZUCAJĄCĄ/ZATWIERDZAJĄCĄ, która eliminuje konie-
czność zgadywania podczas kontroli przewodu światłowodowego i z każdego uczyni eksperta od sieci 
światłowodowych.

• Automatyczna certyfikacja odrzucająca/zatwierdzająca końcówek złącza światłowodowego

• Graficzne wskazanie obszarów, w których występują problemy wynikające z zabrudzenia, wżerów, 
odprysków i zadrapań

• Certyfikat zgodności z normami branżowymi – IEC 61300-3-35

Model Opis Gold 1rok Gold 3lata

FI-7000 INTL FiberInspector Pro GLD-FI-7000 GLD3-FI-7000

FI-7000-MPO INTL FiberInspector Pro z MPO i czyszczeniem GLD-FI-7000-MPO GLD3-FI-7000-MPO

FI-1000-KIT Sonda wideo do kontroli przewodów światłowodowych USB FI-1000 
z końcówkami z wybieralną przegrodą i sondą wideo GLD-FI GLD3-FI

FI-1000 Sonda wideo do kontroli przewodów światłowodowych USB FI-1000 
dla platformy Versiv GLD-FI GLD3-FI

Akcesoria

Model Opis

FI1000-SCFC-TIP Końcówka z przegrodą sondy wideo SC i FC

FI1000-LC-TIP Końcówka z przegrodą sondy wideo LC

FI1000-ST-TIP Końcówka z przegrodą sondy wideo ST

FI1000-MU-TIP Końcówka z przegrodą sondy wideo MU

FI1000-E2KAPC-TIP Końcówka z przegrodą sondy wideo E2000/APC

FI1000-SCAPC-TIP Końcówka z przegrodą sondy wideo SC/APC

FI1000-E2K-TIP Końcówka z przegrodą sondy wideo E2000

FI1000-LCAPC-TIP Końcówka z przegrodą sondy wideo LC/APC

FI1000-2.5-UTIP Uniwersalna końcówka z sondą wideo 2,5 mm dla przewodów krosowych

FI1000-1.25-UTIP Uniwersalna końcówka z sondą wideo 1,25 mm dla przewodów krosowych

FI1000-2.5APC-UTIP Uniwersalna końcówka z sondą wideo 2,5 mm APC dla przewodów krosowych

FI1000-MPO-UTIP Końcówka z sondą i pokrętło z przejściówką dla przewodów krosowych i przegród MPO

FI1000-MPOAPC-UTIP Końcówka z sondą i pokrętło z przejściówką dla przewodów krosowych i przegród MPO/APC

FI1000-1.25APC-TIP Uniwersalna końcówka z sondą wideo 1,25 mm APC dla przewodów krosowych

FI1000-MPOAPC-RT Końcówka wymienialna MPO/MTP APC bez pokrętła z przejściówką

FI1000-MPO-RT Końcówka wymienialna MPO/MTP bez pokrętła z przejściówką
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MultiFiber™ Pro
MultiFiber Pro jest pierwszym testerem sieci światłowodowych, który obsługuje zarówno certyfikację 
jednomodową, jak i wielomodową.  MultiFiber  Pro  upraszcza  testowanie łączy MPO pod kątem strat 
i biegunowości. Dzięki wbudo-wanemu złączu MPO jest pierwszym testerem, który automatyzuje pro-
ces testowania złącz światłowodowych MPO bez wykorzystania przewodu typu „fanout”. Miernik mocy 
zawiera pionierskie dla branży funkcje, takie jak automatyczne skanowanie dwunastu przewodów 
światłowodowych i wyświetlanie wyników testów na łatwym do odczytania wykresie słupkowym. 
Dzięki tym funkcjom zestawy MultiFiber Pro ułatwiają testowanie złącz MPO, sprawiając, że odbywa 
się ono 90 procent szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod testowych sieci światłowodowych.

• Automatyczne skanowanie i testowanie wszystkich przewodów światłowodowych w złączach MPO 
za pomocą funkcji „Scan All”

• Obsługa złącz MPO jednomodowych i wielomodowych

• Eliminacja potrzeby stosowania przewodów typu „fanout” podczas testowania łącz światłowodowych

• Łatwe do zinterpretowania wyniki testów z minimalną nawigacją

• Interfejs użytkownika wyświetlający wszystkie 12 złącz światłowodowych

• Zautomatyzowane pomiary 8, 10 i 12 złącz światłowodowych

• Rozwiązywanie problemów połączeń MPO i możliwość ograniczenia do wyników testów pojedyn-
czego przewodu światłowodowego

Model Opis Gold 1rok Gold 3lata

MFTK1200 Zestaw testowy MultiFiber Pro Multimode GLD-MFTK GLD-MFTK GLD3-MFTK

MFTK-SM1310 Zestaw MultiFiber Pro 1310 nm Singlemode GLD-MFTK-SM1310 GLD3-MFTK-SM1310

MFTK-SM1550 Zestaw MultiFiber Pro 1550 nm Singlemode GLD-MFTK-SM1550 GLD3-MFTK-SM1550

MFTK-MM850-SM1310 Zestaw MultiFiber Pro Multimode i 1310 nm Singlemode GLD-MF-MM850-
SM1350 

GLD3-MF-MM850-
SM1350 

MFTK-MM850-SM1550 Zestaw MultiFiber Pro Multimode i 1550 nm Singlemode GLD-MF-MM850-
SM1550 

GLD3-MF-MM850-
SM1550 

MFTK-SM1310-SM1550 Zestaw MultiFiber Pro 1310 i 1550 nm Singlemode GLD-MFTK-SM1310-
SM1550

GLD3-MFTK-SM1310-
SM1550

OFPMI-MFP Zestaw testowy OptiFiber Pro i MultiFiber Pro Multimode GLD-OFPMI-MFP GLD3-OFPMI-MFP

OFPQI-MFP Zestaw testowy OptiFiber Pro Quad i MultiFiber Pro 
Multimode GLD-OFPQI-MFP GLD3-OFPQI-MFP

Akcesoria

Model Opis Gold 1rok Gold 3lata

MFPOWERMETER Optyczny miernik mocy MultiFiber Pro GLD-MF-PM GLD3-MF-PM

MFMULTIMODESOURCE Źródło światła LED MultiFiber Pro Multimode 850 GLD-MF-SOURCE GLD3-MF-SOURCE

MF1310source Laserowe źródło światła MultiFiber Pro SM 1310 nm GLD-MF-1310SMS GLD3-MF-1310SMS

MF1550source Laserowe źródło światła MultiFiber Pro SM 1550 nm GLD-MF-1550SMS GLD3-MF-1550SMS

FI-7000-MPO iberInspector Pro z MPO i czyszczeniem GLD-FI-7000-MPO GLD3-FI-7000-MPO

TRC-MPO-PP-B 1 m MM TRC, MPO/MPO, z bolcem/z bolcem, typ biegunowości B

TRC-MPO-UP-B 1 m MM TRC, MPO/MPO, bez bolca/z bolcem, typ biegunowości B

TRC-MPO-UU-B 0,3 m MM TRC, MPO/MPO, bez bolca/bez bolca, typ biegunowości B

TRC-SM-MPOAPC-PP-A 1 m SM TRC, MPOAPC/MPOAPC, , z bolcem/z bolcem, typ biegunowości A

TRC-SM-MPOAPC-UP-A 1 m SM TRC, MPOAPC/MPOAPC, bez bolca/z bolcem, typ biegunowości A

TRC-SM-MPOAPC-UU-A 0,3 m SM TRC, MPOAPC/MPOAPC, bez bolca/bez bolca, typ biegunowości A

BKC-MPO-ULC 1 m przewód typu „breakout” dla złącza LC bez bolca MM MPO

BKC-MPO-USC 1 m przewód typu „breakout” dla złącza SC bez bolca MM MPO

SBKC-MPOAPCU-LCAPC 1 m przewód typu „breakout” dla złącza LCAPC bez bolca SM MPOAPC

SBKC-MPOAPCU-SCAPC 1 m przewód typu „breakout” dla złącza SCAPC bez bolca SM MPOAPC

ADP-MPO-A Adapter MPO o biegunowości typu A dla SM APC

Rozw
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Optyczny miernik mocy SimpliFiber® PRO
Optyczny  miernik mocy  i zestawy testowe dla przewodów  światłowodowych  SimpliFiber Pro są 
uniwersalnymi zestawami dla wszystkich osób zajmujących się instalacją i weryfikacją optycznego 
okablowania światłowodowego. Opracowane dla wewnętrznych techników sieci światłowodowych, 
jak również dla podwykonawców, nasze fachowo skonfigurowane zestawy są dostarczane w profes-
jonalnym i wyt-rzymałym futerale i zawierają wszystkie, łatwe w obsłudze narzędzia wymagane do 
przeprowadzenia   szybkich   pomiarów   poziomów   strat i mocy,  zlokalizowania awarii i problemów 
z biegunowością.  

• Testowanie na dwóch długościach fali – pełny test 
w o połowę krótszym czasie

• Dodatkowymi obejmowanymi długościami fal 
są 1490 i 1625 – skalibrowane w taki sposób, aby 
wykraczały poza typowe dla branży długości fal 
dla innych zastosowań

• Min./Maks. – precyzyjne śledzenie sporadycz-
nych wahań mocy, doskonała alternatywa dla 
niedokładnego testu dudnienia („wiggle” test)

• CheckActive™ – sygnał dźwiękowy i wyświetlana ikonka informują o przewodzie światłowodowym 
pod napięciem

• Zapis 1000 wyników – porównywalnie z naszym popularnym oprogramowaniem do zarządzania 
testami przewodów LinkWare™

Model Opis Gold 1rok

SFPOWERMETER Optyczny miernik mocy SimpliFiber Pro; wraz z adapterem SC. GLD-SFPRO

SFMULTIMODESOURCE
Multimodowe źródło światła 850/1300 SimpliFiber Pro. Stały port SC (z możliwością 
testowania ST i LC za pomocą hybrydowych testowo-referencyjnych akcesoriów dla prze-
wodów, kupowanych oddzielnie) – zawiera funkcję źródła FindFiber™

GLD-SFPRO

SFSINGLEMODE-
SOURCE

Jednomodowe źródło światła 1310/1550 SimpliFiber Pro. Stały port SC (z możliwością 
testowania ST i LC za pomocą hybrydowych testowo-referencyjnych akcesoriów dla prze-
wodów, kupowanych oddzielnie) – zawiera funkcję źródła FindFiber™

GLD-SFPRO

SFSINGLEMODE2
Jednomodowe źródło światła 1490/1625 SimpliFiber Pro. Stały port SC (z możliwością 
testowania ST i LC za pomocą hybrydowych testowo-referencyjnych akcesoriów dla prze-
wodów, kupowanych oddzielnie) – zawiera funkcję źródła FindFiber™

GLD-SFPRO

Dowiedz się więcej: www.flukenetworks.com/simplifiberpro

Zestawy testowe dla przewodów światłowodowych 
Dostępne są różne konfiguracje zestawów testowych dla sieci światłowodowych SimpliFiber, dostoso-
wane do różnych potrzeb. Każdy z zestawów testowych zawiera następujące, wiodące w branży funk-
cje:

•    Testowanie na dwóch długościach fali – pełny test w o połowę krótszym czasie

• Dodatkowymi obejmowanymi długościami fal są 1490 i 1625 – skalibrowane w taki sposób,              
aby wykraczały poza typowe dla branży długości fal dla innych zastosowań

• Min./Maks. – precyzyjne śledzenie sporadycznych wahań mocy, doskonała alternatywa                       
dla niedokładnego testu dudnienia („wiggle” test)

• CheckActive – sygnał dźwiękowy i wyświetlana ikonka informują o przewodzie światłowodowym 
pod napięciem

• Zapis 1000 wyników – porównywalnie z naszym popularnym oprogramowaniem do zarządzania 
testami przewodów LinkWare™

• Szybka lokalizacja awarii przewodu, biegunowości oraz problemów ze złączem dzięki VisiFault VFL 
testami przewodów LinkWare™

www.flukenetworks.com/fiber
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Zestawy testowe dla przewodów światłowodowych
Kompleksowy zestaw do kontroli i weryfikacji światłowodów wielomodowych FTK1300
FTK1300 przeznaczony jest dla techników i podwykonawców zajmujących się sieciami, instalacją i kon-
serwacją wielomodowych sieci lokalnych. Zestaw ten może zostać wykorzystany do weryfikacji strat 
optycznych i poziomów mocy przy 850 i 1300 nm, inspekcji końcówek przewodów światłowodowych, 
lokalizacji awarii przewodów, problemów związanych ze złączami oraz biegunowością.

Podstawowy zestaw weryfikacyjny (FTK1000 i FTK2000)
Ten podstawowy   zestaw  weryfikacyjny  jest  doskonałym zestawem początkowym dla techników 
i podwykonawców odpowiedzialnych za sieci, którzy zajmują się instalacją i konserwacją połączeń 
światłowodowych. Zestaw ten dostępny jest w konfiguracji jedno- i wielomodalnej i umożliwia szybką 
weryfikację strat  w  przewodach  światłowodowych  i poziomów  mocy  przy  850 i  1300 nm  lub  1310    
i 1550 nm. W stosownych wypadkach zestaw może zostać uzupełniony o dodatkowe źródła, mikros-
kopy i op-cjonalne VFL.

Zestaw dla techników odpowiedzialnych za przewody miedziane i światłowodowe (CIQ-FTKSFP)
Składający się z zestawu CableQ (CIQ-KIT) i zestawu do weryfikacji SimpliFiber Pro Basic (FTK1000), 
zestaw dla techników odpowiedzialnych za przewody miedziane i światłowodowe zawiera solidny 
zestaw narzędzi, który umożliwia profesjonalne zarządzanie siecią i utrzymanie jej sprawności przy nis-
kim kosz-cie. Zestaw zawiera proste w obsłudze narzędzia, które od razu po wyjęciu z pudła pozwalają 
na prze-prowadzanie różnych prac, od szybkiego rozwiązywania problemów, przez kwalifikację 
przepustowości połączenia okablowania, do weryfikacji mocy i strat przewodów światłowodowych.

Zestaw do weryfikacji FTK2100 Singlemode Fiber
Zawiera optyczny miernik mocy SimpliFiber Pro, dwa źródła jednomodowe (1310/1550 i 1490/1625 
nm), walizkę i adapter miernika mocy SC.

Podstawowy zestaw technika odpowiedzialnego za przewody miedziane i światłowodowe MS2-
FTK
Zawiera urządzenie MicroScanner2 (MS2-100) i zestaw testowy do przewodów światłowodowych Sim-
pliFiber Pro (FTK1000).

Model FTK1000 FTK1300 FTK2100

Miernik mocy SimpliFiber x x x x

Źródło 850/1300 MM SimpliFi-
ber Pro Source x x

Źródło 1310/1550 SM SimpliFi-
ber Pro Source x x

Źródło 1490/1625 SM SimpliFi-
ber Pro Source x

Źródło FindFiber Remote ID x

FT120 200x FiberViewer x

Wizualny lokalizator awarii 
VisiFault x

Profesjonalna, wytrzymała 
walizka x x x x
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Fiber QuickMap™

Jako nowa kategoria przyrządu do rozwiązywania problemów z sieciami światłowodowymi w branży, 
który przekracza ograniczenia podobnych urządzeń dostępnych na rynku, Fiber QuickMap w sposób 
szybki i efektywny lokalizuje połączenia i przerwy w wielomodowym przewodzie światłowodowym 
za pomocą jednego przycisku. Dzięki natychmiastowemu (typowy czas testowania wynoszący sześć 
sekund) podawaniu odległości do błędów, takich jak przypadki wysokich strat lub dużej ilości odbić, 
jest to urządzenie do rozwiązywania problemów niezbędne dla każdego technika, który obsługuje sieci 
światłowodowe w centrach danych.

• Rozwiązywanie problemów za pomocą jednego przycisku – brak konieczności przeprowadzania 
długich konfiguracji

• Czas testowania wynoszący sześć sekund – koniec z rozwiązywaniem problemów po omacku, które 
marnuje czas

• Lokalizacja przypadków wysokich strat lub przerw – odszukiwanie najczęstszych przyczyn awarii sieci 
światłowodowych

Model Opis Gold 1rok

FQM-MAIN Rama główna Fiber QuickMap z futerałem GLD-FQM

FQM-KIT Zestaw Fiber QuickMap z rozruchowym przewodem światłowodowym SC/LC 50 µm, 
wymienialnym adapterem AC i walizką GLD-FQM

FTS900 Zestaw Fiber QuickMap z testowymi przewodami referencyjnymi (50 i 62,5 µm dla 
zarówno SC/SC, jak i SC/LC), wizualnym lokalizatorem błędów VisiFault i walizką GLD-FQM

FTS1000

Zestaw do rozwiązywania problemów Fiber QuickMap z testowymi przewodami ref-
erencyjnymi (50 i 62,5 µm dla zarówno SC/SC, jak i SC/LC), wizualnym lokalizatorem 
błędów VisiFault, miernikiem mocy i źródłem wielomodowym SimpliFiber Pro oraz 
walizką 

GLD-FQM-
FTK

Dowiedz się więcej: www.flukenetworks.com/FiberQuickMap

www.flukenetworks.com/fiber
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Fiber OneShot™ PRO
Fiber OneShot PRO ułatwia testowanie jednomodowych sieci światłowodowych poprzez analizę 
połączeń światłowodowych i pomiary błędów w odległości do 15 mil w mniej niż pięć sekund. Bez 
względu na to, czy rozwiązywanie problemów dotyczy FTTx, koncentrycznego hybrydowego przewo-
du światłowodowego (Hybrid Fiber Coax – HFC), połączenia pomiędzy centralnymi biurami, czy region-
alnych lub wiejskich sieci dostępowych, Fiber OneShot PRO jest najlepszym rozwiązaniem. 
Ta klasa testerów zapełnia lukę pomiędzy VFL i OTDR, ponieważ w sposób łatwy i szybki lokalizuje 
utraty w połączeniach, błędy dużych strat i przerwy w jednomodowej sieci światłowodowej.

• Pomiary dla do 75 459 stóp (23 000 metrów) przewodów światłowodowych w ciągu kilku sekund

• Lokalizacja dużych zagięć, złącz o dużych stratach, pęknięć i zabrudzonych złącz w jendomodowym 
przewodzie światłowodowym

• Zapis i przechowywanie do 99 wyników testów w celu późniejszego wyświetlenia

Model Opis Gold 1rok

FIBR-1-SHOTPRO Tylko Fiber OneShot PRO – zawiera miernik, adapter SC, skróconą instrukcję 
obsługi w 22 językach (QRG) na płycie CD, instrukcję i baterie GLD-FOS-PRO

FIBR-1-KITPRO Zestaw Fiber OneShot PRO-SC – tak samo, jak w przypadku SHOTPRO plus 
2-metrowy przewód krosowy UPC-UPC, kabura i walizka GLD-FOS-PRO

FIBR-1-KITPRO-VF Zestaw Fiber OneShot PRO-SC z VisiFault – zawartość zestawu PRO-SC plus 
wizualny lokalizator błędów VisiFault z uniwersalnym adapterem 2,5 mm GLD-FOS-PRO

FIBR-1-KITPRO-PM Zestaw Fiber OneShot PRO-SC z SimpliFiber Pro – zawartość zestawu PRO-S plus 
optycznym miernik mocy i adapter SC SimpliFiber Pro

GLD-FOS-MUL-
TIKITS

FIBR-1-KITPRO-
VFPM

Zestaw Fiber OneShot PRO-SC z VisiFault i SimpliFiber Pro – zawiera miernik, 
adapter SC, 2-metrowy przewód krosowy UPC-UPC, kaburę, walizkę, QRG w 22 
językach na płycie CD, instrukcję i baterie plus wizualny lokalizator błędów Visi-
Fault z uniwersalnym adapterem 2,5 mm oraz optycznym miernikiem mocy 
i adapterem SC SimpliFiber Pro 

GLD-FOS-MUL-
TIKITS

FIBR-1-PRO-LSPM

Zestaw Fiber OneShot PRO-SC z SimpliFiber Pro i Light Source – zawiera miernik, 
adapter SC, 2-metrowy przewód krosowy UPC-UPC, kaburę, walizkę, QRG w 22 
językach na płycie CD, instrukcję i baterie plus optyczny miernik mocy SimpliFi-
ber Pro i Light Source 1310 nm/1550 nm

GLD-FOS-MUL-
TIKITS

Akcesoria

Model Opis

FIBR-AC-UAPC 1-metrowy przewód krosowy UPC-APC

FIBR-UPC-CORD-
2M 2-metrowy przewód krosowy UPC-UPC

www.flukenetworks.com/fiber
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www.flukenetworks.com/fiber

Fi-500 FiberInspector™   Micro
Zanieczyszczone czoła światłowodów jedno i wielomodowych są główną przyczyną problemów w sie-
ciach światłowodowych.  FI-500 FiberInspector służy do weryfikacji czoła światłowodu – sprawdza czy 
włókna nie są uszkodzone lub zanieczyszczone. To proste: wystarczy podłączyć światłowód do testera 
i nacisnąć przycisk AF. W ciągu kilku sekund obraz staje się wyraźny i bardzo czytelny.  W przypadku 
pracy w utrudnionych warunkach można skorzystać z funkcji „zamrożenia” obrazu i sprawdzenia stanu 
światłowodu w dogodnych warunkach. 

•     PortBright ™, wbudowana latarka oświetla ciemne obszary i gęste panele 

•     Automatyczna regulacja ostrości zapewnia stabilne obrazy w ciągu kilku sekund

•     Duży czytelny wyświetlacz do obserwacji czoła światłowodu jedno i wielomodowego

•     Zawiera 4 końcówki UPC (LC, SC, 1,25 mm i 2,50 mm)

Kamera inspekcyjna, specyfikacja

Powiększenie  200x. Funkcja Zoom ma ustawienia 1x, 2x i 4x

Typ kamery 5 Megapixel 1/4-inch czujnik CMOS 

Pole widzenia 610 μm x 460 μm

Rozdzielczość 1 μm

Źródło światła LED, > żywotność 100,000 hr 

Podświetlenie na końcu Współosiowa niebieska dioda LED

Oświetlenie portu 2 białe diody LED

Moc Dostarczane przez interfejs USB

Wyjście Wyjście video poprzez interfejs USB 2.0 

Wymiary 117mm x 51mm x 23mm 

Waga 125 g
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Analogowy toner i sonda Pro3000™ 

Zestaw analogowego tonera i sondy Pro3000 służy do tonowania i śledzenia przewodów.

• Tonowanie i śledzenie przewodów w nieaktywnych sieciach

• Technologia SmartToneTM zapewnia pięć różnych tonów służących do identyfikacji takich samych 
par

• Wysyła głośny ton na odległość do 10 mil (16 kilometrów) w przypadku większości przewodów

• Ukośny panel z zaciskami zapewnia łatwy dostęp do poszczególnych par

• Złącze RJ-11 jest idealne do wykorzystania z wtyczkami telefonicznymi

• Możliwość dołączenia nylonowego pokrowca (zawartego w zestawie) do pasa, aby ułatwić przeno-
szenie

Model Opis

26000900 Zestaw analogowego tonera i sondy Pro3000

26100900 Sonda analogowa Pro3000

26200900 Analogowy generator tonów Pro3000

Akcesoria

Model Opis

26100103 Końcówka zapasowa sondy analogowej Pro3000 (dwie w torbie)

Dowiedz się więcej: www.flukenetworks.com/pro3000 
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Członkostwo Gold
Chroń swoją inwestycje i zminimalizuj przestoje w prowadzeniu działalności dzięki 
członkostwu w programie Gold
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Wykup pakiet Gold. 

Spraw, aby Twoja inwestycja miała znaczenie.

Chroń swoją inwestycję i zminimalizuj 
przestoje w prowadzeniu działalności dzięki 
członkostwu w programie Gold 

Członkostwo w programie Gold jest czymś więcej niż 
tylko gwarancją obejmującą naprawę. Jest to komplek-
sowy program konserwacji i obsługi, który obejmuje 
rozszerzoną gwarancję na produkty i akcesoria Fluke 
Networks. Oferuje wysoki poziom wsparcia, które 
minimalizuje   przestoje  w  prowadzeniu  działalności 
i zapewnia wysoki zwrot z inwestycji.

3-letnie członkostwo w programie Gold zapewnia 10% zniżki od bieżącego cennika programu Gold 
wraz z 3-letnią ochroną ceny. Średnio klienci mogą oszczędzić do 19% w ciągu 3 lat dzięki opcji 3-let-
niego członkostwa w programie Gold. Członkostwo w programie Gold jest dostępne dla większości 
produktów Fluke Networks i możliwe jest podpisanie kontraktu 1-rocznego lub 3-letniego (oszczędność 
10% w programie 3-letnim).

Co obejmuje członkostwo Gold?

Korzyści Członkowie programu 
Gold

Osoby spoza
 programu

Wsparcie techniczne z kontaktowym numerem 
telefonu na wyłączność x

DARMOWA naprawa z cyklem obsługi „pierwszy 
w warsztacie” x

Usługa wypożyczania wyposażenia* x

DARMOWA wymiana akcesoriów** x

DARMOWA coroczna kalibracja x

Promocje tylko dla członków x

Dostęp do wsparcia technicznego Internet, e-mail, telefon Internet i e-mail

Czas odpowiedzi wsparcia technicznego <2 godziny <24 godziny

Obsługa klienta – telefon i e-mail 24x7x365 7:00-17:00 (PST)

Obsługa spraw podstawowych Inżynier obsługi 
technicznej

Pracownik działu 
obsługi klienta

*Dostępne w wybranych lokalizacjach

www.flukenetworks.com/gold
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Korzyści z członkostwa w programie Gold

Wsparcie techniczne

Pomoc techniczna dostępna 24/7 z obsługą w językach lokalnych. Członkowie programu Gold otrzymują obsługiwane prio-
rytetowo numery  telefonów, przeznaczone jedynie dla członków, poprzez które można skontaktować się naszymi światowej 
klasy Ośrodkami wsparcia technicznego (Technical Assistance Centers – TAC).

Naprawa

Nieograniczone, bezproblemowe, darmowe PRIORYTETOWE usługi naprawcze, obejmujące robociznę, części i wysyłkę.

Urządzenie na wypożyczenie

Na czas naprawy możliwe jest otrzymanie urządzenia na wypożyczenie lub urządzenia zastępczego przekazywanego w nas-
tępnym dniu roboczym, aby całkowicie zredukować czas przestoju w prowadzeniu działalności. 

Akcesoria

Części i akcesoria wysłane razem z urządzeniem, które zostaną uznane za wadliwe lub uszkodzone przez nasz ośrodek wsparcia 
technicznego, zostaną za darmo wymienione w okresie obowiązywania członkostwa w programie Gold.

Kalibracja

Jedna dokładna kalibracja w roku i odświeżenie fabryczne na każdy rok obowiązywania umowy. Ponadto usługa ta obejmuje 
przegląd wszystkich akcesoriów oraz ich wymianę w przypadku uszkodzenia.

Aktualizacje

Cenne aktualizacje oprogramowania i oprogramowania układowego w ciągu roku, zapewniające najnowsze funkcje 
zwiększające wydajność techniczną i rozwiązywania problemów.

Rabaty i promocje tylko dla członków

Klientom Gold oferowane są specjalne rabaty na nowe produkty, ulepszenia i używane wyposażenie demonstracyjne.

Łatwy dostęp do uprawnień programu Gold

Po dokonaniu zakupu firma otrzyma unikalny numer członka programu Gold oraz numer PIN umożliwiający bezpieczny dostęp 
do konta online programu Gold.

Aby zapoznać się z listą obsługiwanych krajów i pełnymi warunkami, należy wejść na stronę www.flukenetworks.com/gold

Już dzisiaj skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Fluke Networks i zamów członkostwo 
w programie Gold!
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www.flukenetworks.com/fiber
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ul. J. Krauthofera 36
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Sprzedaż aparatury Fluke Networks
Dział elektrycznej aparatury pomiarowej
Telefon stacjonarny: +48 61 8644 608   /  e-mail: flukenetworks@merazet.pl

Serwis i laboratorium pomiarowe
Telefon stacjonarny: +48 61 8644 602    / e-mail: serwis@merazet.pl
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