LanTEK IV
IV--500MHz
Hurtigste tester på markedet

EAN 5056310400011 / EL
EL-- NR 6398931500
Elma præsenterer den nye LanTEK IV fra Ideal Networks. LanTEK IV-kabelcertificereren
bringer en ny standard til industrien, hvilket sparer tid og forbedrer rentabiliteten. Det er
på tide at ændre den måde, du certificerer.
Hurtig og fremtidssikker
Den nye LanTEK IV kommer med en teknologi der giver hurtigere testtider. Brugeren kan
foretage og gemme en test op til Cat. 6A inden for 7 sekunder, assisteret af den intuitive
brugerflade og nemme at bruge højopløselige touchskærm. Desuden certificerer testerens
forbedrede funktionalitet links op til Cat 8.1 og 8.2, herunder TCL og Resistance
Unbalance. LanTEK IV vil derudover teste op til 3000MHz, der giver plads til fremtidige
godkendte ISO- og TIA-teststandarder.

VisiLINQ™ permanente linkadaptere - LanTEK IV kommer også med den patenterede
VisiLINQ™ permanent linkadapter, en ny og unik måde at teste på, som gør det muligt for
brugerne at starte test og se godkendt/fejl, samt om der er forbindelse til remote enheden,
uden at skulle kigge på testeren. Dette gør det muligt for teknikere at ”work smarter not
harder”, hvilket sparer tid og øger produktiviteten. RJ45-spidsen på VisiLINQ™ Permanent
Link-modulerne kan også erstattes på stedet som kendt fra LanTEK III.
Cloud løsning og Live support
Den nye Ideal AnyWare Cloud virker på alle platforme (PC, Mac, Andriod og iOS enheder)
og tilbyder gratis lagerplads i skyen. Del dine rapporter nemt ved at sende links til
testrapporten. Vedhæft projektfiler, tegninger, videoer og billeder til rapporterne
I Ideal AnyWare Cloud system er der integreret hjælp – WalkMe. WalkMe Digital
Adoption platform er en proaktiv, trinvis vejledning i alle nøgleopgaver i Ideal AnyWare
Cloud system. Det nye IDEAL AnyWARE Cloud Management-system muliggør real-time
samarbejde mellem projektledere og feltteknikere. Der er ikke behov for feltteknikere til
at konfigurere LanTEK IV, Projektlederne kan forud konfigurere job og test i IDEAL
AnyWARE Cloud, og sende dem til testeren, hvilket eliminerer mulige fejl og komprimerer
den tid, der skulle bruges for at udarbejde job og test på stedet. Projektledere kan oprette
forbindelse til en LanTEK IV på jobsitet ved hjælp af IDEAL AnyWARE Cloud til fejlfinding
af mislykkede test, hvilket minimerer fejlfindingstiden og øger samarbejdet. Adgang kan
gives til IDEAL Networks Technical Support for at tillade yderligere fejlfinding, hvis det er
nødvendigt. Med Ideal AnyWare Cloud er det også muligt at lave flådestyring. Fleet
manager giver dig mulighed for at se hvem der har de forskellige testere, hvilken software
der ligger på, dato for kalibrering og hvornår der sidst er blevet synkroniseret. Alt sammen
for at reducere nede tider og tabt data.
LanTEK IV leveres klar til brug i kuffert indeholdende: Display og remote enheder, 2 stk.
permanent link cat 6A adaptere med VisiLINQ™, 2 stk. Li-ion batteri, 2 stk.
strømforsyning, USB kabel, 2 st. bære sele og quick guide.

Tekniske Data:
Display:

Touchskærm

Lagerkapacitet:
- Intern hukommelse:

Over 1700 test med grafer i
Cat 6a

- Ekstern hukommelse:

USB og Cloud løsning

Batteri:

Li-ion 7,4 V DC
Genopladelig - 12 timers drift
ved
fuld opladning.
Mål:

N/A

Vægt:

Display (DH) N/A inkl. batteri
Remote (RH) N/A inkl batteri

Ekstern kommunikation:
USB A og C
WiFi
Bluetooth

Tilbehør
EAN

EL
EL--NR

Produkt

5056310400172

6398931623

FiberTEK IV-MM LED Kit

5056310400189

6398931652

FiberTEK IV-SM Laser kit

5056310400196

6398931665

FiberTEK IV-MM LED & SM Laser kit

