
FUNKCJE

• Rozbudowana diagnostyka sieci za 
pomocą podręcznego urządzenia 
do wdrażania i konserwacji sieci 
miedzianych 

• Zoptymalizowany pod kątem testowania 
sieci miedzianych do 1Gb/s i PoE++ 90 W

• Pełna dokumentacja - wbudowany 
generator PDF i zewnętrzne 
oprogramowanie do zarządzania testami  

LinkXpert TP jest idealnym przyrządem pozwalającym na 
rozwiązywanie problemów w okablowaniu miedzianym 
oraz sieciach LAN Ethernet zarówno SoHo i korporacyjnych 
a także w zastosowaniach przemysłowych.

Urządzenie oferuje unikalne połączenie testów okablowania 
oraz rozbudowanej diagnozy sieci ethernet, aby pomóc 
użytkownikowi utrzymać działanie sieci 24/7. 

LanXpert pomaga również w uruchamianiu sieci 
przeprowadzając automatyczne testy, które mogą być 
konfigurowane przez użytkownnika. Na przykład, jeśli 
wprowadzono do sieci nowe przełączniki PoE, LinkXpert 
można skonfigurować tak, aby wykonał test PoE do 90W i 
wyświetlił informacje o porcie takie jak LLPD. Użytkownik 
może również uruchamiać każdy z testów oddzielnie.

Dzisiejsze sieci miedziane, od SoHo po 
korporacyjne, stają się coraz bardziej złożone i 
wyposażone w wiele różnych urządzeń  oraz 
zdalne zasilanie. Podręczne i uniwersalne 
narzędzie pomiarowe jest niezbędne do ich 
prawidłowego testowania.

Uniwersalne narzędzie 
do testowania sieci 
LAN TP

ZAMÓWIENIE

Numer produktu 226103

LinkXpert TP
Zestaw:
1 jednostka główna, 1 zdalne RJ45 , 1 kabel RJ45 patch cable (50cm), 1 
zasilacz, 1 instrukcja, 1 torba transportowa
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ZESTAWY I  AKCESOR IA

Zestaw instalatora

226105 1 adapter RJ45 – koncentryk złącze F żeńskie, 2 adaptery RJ45 – RJ11,  
7 zdalne zakończenia z identyfikatorem do map połączeń, 24 
identyfikatory portów koncentrycznych, 24 identyfikatory portów RJ45 
, 2 adaptery F(f)-F(f),  1 adapter N(m) – F(f), 1 kabel 0.5m F(m) – F(m),  
7 kabli 0.5m RJ45 – RJ45, 1 kabel RJ45 – zacisk krokodylkowy,  
1 sonda CP15, 1 torba transportowa

Zestaw do łączy przemysłowych

226107 7 zdalne zakończenia z identyfikatorem do map połączeń, 224 identyfikatory
portów RJ45,  7 kabli 0.5m RJ45 – RJ45, 1 kabel RJ45 – zacisk krokodylkowy,  
1 sonda CP15, 1 torba transportowa, 2 kable RJ45 - pre-Link®, 
2 gniazda M12 D, 2 wtyki M12 D plugs, 2 gniazda M12 X sockets, 2 wtyki
M12 X

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Testy sieci i
okablowania

Mapa połączeń, długość, generator tonów, testy obciążeniowe 
PoE++, prędkość łącza, miganie diod portów, DHCP, DNS, ping, 
traceroute, network discovery, duplicate address scanner, testy
LLDP, CDP, VLAN

Ekran Ekran dotykowy 5 1/4" TFT 

Wymiary 160x93x33mm

Waga 400g (z baterią)

Bateria 7.2V Li-Ion 3.12Ah , wbudowana

Zasilanie 12VDC, 2.5A, złącze okrągłe, center plus

Zasilanie 
zewnętrzne

AC 100-240V / DC 12V, 3A , złącze EURO, UK i US 

Zabezpieczenie 
napięciowe 60VDC, 55VAC

Temperatura
pracy

-10 do 50°C

Temperatura
przechowywania

20 to 60°C

Wilgotność 10% to 80%, non-condensing

Okablowanie
miedziane

• Skrętka dwużyłowa, złącze RJ45
• Kabel koncentryczny, złącze F (opcjonalne akcesoria)
• Kable z innymi złączami np. M12 D, M12 X, IX (opcjonalne 

akcesoria)

Ethernet 100Mb/s, 1000Mb/s100Mb/s, 1000Mb/s

PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at do klasy 8, 90W

Generator tonu Zintegrowany, konfigurowalny dla skrętki i okablowania 
koncentrycznego

Latarka Zintegrowana, biała dioda LED

Porty LinkXpert TP

Port RJ45

Latarka
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