Mìøící pøístroje Fluke Networks
Mìøící a testovací pøístroje pøedstavují nepostradatelného pomocníka pøi ovìøování správnosti zapojení a pøi kontrole kvality nainstalovaného
segmentu kabeláe. Zejména certifikaèní testery Vám pomohou zjistit, zdali nainstalovaná linka pracuje optimálnì, zdali pouité komponenty
vyhovují poadovanému provedení (Cat 5E, 6, 6A, 7, optika) a zdali byly nainstalovány dle instalaèních poadavkù výrobce pro danou kategorii
provedení kabeláe. Identifikují také irokou øadu kabelových problémù jako jsou nesprávné mapy zapojení, chybìjící vodièe èi patnou pøenosovou
kvalitu. Nejmodernìjí certifikaèní mìøící pøístroje vynikají svojí rychlostí mìøení a v pøípadì výskytu chyby odhadnou pøíèinu a navrhnou zpùsob
jejího odstranìní. V nabídce kabelových testerù a analyzátorù pøedstavujeme kompletní øadu pøístrojù FLUKE networks, které reprezentuje svìtovì
uznávanou pièku v technologii komunikaèní mìøící techniky pro pasivní infrastrukturu sítí.

Nabídka:
Nabídka testerù firmy Fluke Networks zahrnuje irokou kálu verifikaèních, kvalifikaèních a
certifikaèních testerù pro metalické a optické kabelání systémy.
Verifikaèní testery provìøí, zda nainstalované linky splòují základní poadavky na
kontinuitu spojù. Testy nenabízí ádné informace o íøce pásma nebo informace o kvalitì
pøenosu. Tyto mìøící pøístroje zjistí mapu zapojení a nìkteré z nich i délky mìøených segmentù.
Kvalifikaèní testery analyzují jsou-li nainstalované kabelové linky schopné pøenáet data
specifickým síovým komunikaèním protokolem (napø. 100BASE-TX, 1000BASE-T apod.).
Výsledky testù neobsahují dalí informace o souladu pøenosové linky s dalími komunikaèními
technologiemi nepouitými v testu.
Certifikaèní testery zjiují, zda nainstalovaná linka splòuje pøenosová kriteria pøenosu
definovaná platnou prùmyslovou normou. Výsledku testu jsou dokumentovány a udány ve
srovnání s hranièními poadavky normy. Definice komunikaèních parametrù a výkonnostních
úrovní (kategorií) je dána prùmyslovou normou (TIA568B definuje Cat 5E, Cat 6, ISO 11801
a ISO/IEC 61935 definují Class D, E a F). Certifikaèní testery Fluke obsahují výkonnou
digitální technologii, která je øadí na svìtovou pièku výrobcù v segmentu tìchto zaøízení.

Výrobci:
Spoleènost Fluke Networks je americká firma, která vznikla v roce
1993 jako obchodní jednotka koncernu Fluke Corporation. Fluke
Corporation byla zaloena Johnem Flukem v roce 1948 a jeho
prvními výrobky byly voltmetry, ampérmetry a wattmetry. Brzy se
stala silnou znaèkou ve slaboproudé a speciální komunikaèní
technice vyznaèující se kvalitou, odolností a kompaktností svých
výrobkù. V roce 2001 koupila Fluke Networks firmu Mictrotest Inc., èím se stala jedním z nejvìtích svìtových výrobcù kabeláích
analyzátorù. Fluke Networks je pøedním svìtovým dodavatelem pokrokových metalických a optických testovacích øeení v oblasti
testování, monitorování a analýzy datové sítì. Nabízí kompletní øadu jednotek a systémù pro mìøení výkonnosti aplikací a síové
testovací nástroje, které zrychlují a zjednoduují odhalování, prevenci a øeení síových problémù a optimalizují výkonnost sítì.

Výhody:
Fluke Networks nabízí:
! Èeskou lokalizaci SW i menu pøístrojù.
! Nejrychlejí certifikaèní tester metalických i optických kabeláí.
! Moderní testery s velkou rezervou maximálních pracovních frekvencí umoòují upgrade firmware na nové pøenosové standardy.
! Modulární adaptéry umoòující mìøení optických i metalických kabeláí jedním testerem.
! Výkonnou èas etøící diagnostiku pro vyhledávání a lokalizaci chyb, s odhadem pøíèiny a návrhem zpùsobu odstranìní.
! Roziøitelnou pamì, snadnou USB komunikaci s PC a snadný tiskový výstup.
! Komfortní, jednoduché a ergonomické ovládání.
! Dlouhou provozní dobu díky výkonným bateriím.

PASIVNÍ
INFRASTRUKTURA

Mìøící pøístroje Fluke Networks

Podrobné informace:
Struktura sortimentu Fluke Networks:

! Verifikaèní testery:
! pro metalické rozvody:
! MicroMapper je malý ruèní kabelový tester pro rychlé a jednoduché provìøení mapy zapojení segmentu se ètyøpárovým
kabelem.

! MicroScanner je malý výkonný tester pro zjitìní integrity kabeláe a pro lokalizaci chyb v kabelái. Mìøí délku kabelu a
pomocí Time Domain Reflektometry technologie i vzdálenost poruchy na kabelu.

! IntelliTone je pokrokový tester pro zjiìní mapy zapojení a vyhledání kabelù skrytých v podlahách, stropech, zdech a

svazcích. Intelli Toner a Probe sada se vyznaèuje vysokou úrovní citlivosti a pøesnosti pøi vyhledávání poadovaných kabelù.

! pro optické rozvody:
! VisiFault je výborný pomocník pøi prvotní kontrole kontinuity optických vláken po celé jeho délce.
! SimpliFiber je optická testovací sada pro mìøení útlumu optických tras pøímou metodou se singlemodovými a multimodovými
optickými vlákny.

! Kvalifikaèní testery:
! Cable IQ je první kabelový tester pro zjiování íøky pásma. Dává technikovi informace o testovaném kabelu, jeho schopnosti

pøenáet poadovaný protokol (napø. 10/100/1000 Ethernet, VoIP) a dále informaci o zaøízení na vzdáleném konci testovaného
kabelu. Inteligentní mìøení mapy zapojení vodièù s grafickým zobrazením chyby a její polohy. Je urèen pro testování metalických
rozvodù.
! Certifikaèní testery:
! pro metalické rozvody a s pøíslunými adaptéry i pro optické rozvody:
! DTX je nejmodernìjí digitální certifikaèní tester s frekvenèním rozsahem
900MHz pro testování jak souèasných metalických linek Cat 5E a Cat 6 tak i
budoucích Cat 6A nebo Cat 7. S pøíslunými optickými adaptéry lze certifikovat
multimodové i singlemodové optické trasy. Má integrovaný USB port pro rychlé
stahování namìøených dat do PC a celá sada je dodávána s LinkWare
softwarem pro vytváøení profesionálních reportù.
! DSP-4300 je digitální certifikaèní tester pro testování metalických linek Cat 5E a
Cat 6 a s dovybavením pøíslunými optickými adaptéry i optických linek se
singlemodovými a multimodovými vlákny.
! pro optické rozvody
! CertiFiber je optický tester pro certifikaèní mìøení optických tras s
multimodovými optickými vlákny. Mìøí délku a optický útlum optické trasy na
dvou vláknech na dvou vlnových délkách souèasnì.
! OptiFiber je prvním integrovaným optickým reflektometrem pro testování a
certifikaci optických vláken v LAN sítích. Vyznaèuje se výkonnou diagnostikou,
snadnou obsluhou a automatickou OTDR analýzou.

Související produkty:
! Strukturované kabeláe (informace jsou obsaeny v nabídce Strukturované kabeláe Molex PN a Metalické datové rozvody
Catway).
! Optické vláknové rozvody (informace jsou obsaeny v nabídce Optické kabelání rozvody MODlight).
! Optické trubièkové rozvody (informace jsou obsaeny v nabídce Optické trubièkové rozvody MODblow).
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