
Przygotuj się na PoE

Odzyskaj 2000 EUR za swój stary tester JUŻ TERAZ!

TO NAPRAWDĘ PROSTE...

Przygotuj się do certyfikacji poświadczającej, że wykonane przez Ciebie 
sieci są zgodne z wymaganiami standardów dla PoE i zamień swój stary, 

niezgodny z normami tester okablowania na najnowsze urządzenie
DSX CableAnalyzer™ 

Nawet w trudnych czasach Internet rzeczy (IoT) wciąż się rozwija,
a liczba osób, procesów, danych i rzeczy łączących się z internetem
i ze sobą nawzajem rośnie.

Badania przeprowadzone przez Cisco wykazały, że do 2023 r.
w Europie Zachodniej prawie 70% urządzeń sieciowych będzie
przewodowo lub bezprzewodowo podłączonych do sieci Wi‐Fi.

Urządzenia przewodowe, w tym systemy komunikacji Digital Signage, 
oświetlenie i punkty dostępu Wi‐Fi, będą w coraz większym stopniu 
zasilane przez Power‐over‐Ethernet (PoE), ponieważ ich wdrożenie 
skutkuje niższymi kosztami okablowania, uproszczonym zarządzaniem 
infrastrukturą, łatwiejszą konserwacją, krótszymi przestojami, większą 
elastycznością instalacji i mniejszym zużyciem energii.

Za pomocą analizatorów DSX2‐5000 (1000 MHz) i DSX2‐8000 (2000 
MHz) można certyfikować łącze zakończone modularnym wtykiem 
MPTL (terminowane polowo), które zazwyczaj łączy urządzenie PoE 
z siecią. Dodatkowo, można też wykonać testy „+PoE", które wyzwa-
lają kompletny zestaw pomiarów rezystancji, zapewniający poprawną 
pracę PoE na łączu.

TERAZ jest szczególnie dobry moment, abyś zamienił swój stary 
tester na nowy DSX. Przez ograniczony czas, tylko do 15 grudnia, 
Fluke Networks oferuje rabat w wysokości 2000 EUR w rozliczeniu 
za stare urządzenie!

Wyślij nam zamówienie na jeden z modeli DSX2-5000/T lub DSX2-8000/T („/T” oznacza, że chcesz zakupić sprzęt 
w cenie z rabatem 2000 EUR na warunkach promocji „trade in”, czyli wymień stary na nowy.

Wyślij nam kurierem lub dostarcz osobiście swój stary tester do certyfikacji miedzianego okablowania strukturalnego. 
UWAGA: Tester musi dać się uruchomić.

W momencie, gdy otrzymamy wysłany przez Ciebie tester, wystawimy fakturę na nowy tester (DSX2-5000/T lub 
DSX2-8000/T), którego cena będzie pomniejszona o 2000 EUR w stosunku do ceny katalogowej. 
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Zestaw MS-PoE

Zasady i warunki rozliczenia przy zakupie DSX
• 

• 

• 

•  

• 

• 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
telefoniczny:
+48 71 3267140 (Wrocław) / +48 22 5861160
lub mailowy:
office@assmann.pl

Przygotuj się na PoE

Jeśli nie masz starego testera do zwrotu lub po prostu chcesz go zatrzymać,
firma Fluke Networks zaoferuje Ci bezpłatny zestaw MicroScanner PoE

przy zakupie urządzenia DSX2‐5000 lub DSX2‐8000
Rozwarcie na kablu skrętkowym

Prędkość na aktywnym porcie
(do 10,000 bps)

Pojedyncza sygnatura Poe Podwójna sygnatura Poe

Kliknij tutaj  i dowiedz się, 
jak skorzystać z promocyjnej 
oferty.

Rabaty dotyczą jedynie wymienionych powyżej modeli /T i nie można ich żądać przy zakupie żadnego innego 
produktu firmy Fluke Networks.

Klient jest odpowiedzialny za wysyłkę starych testerów do dystrybutora Fluke Networks - firmy Assmann 
Distribution Sp. z o.o.
Niniejsza oferta jest ważna na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii wyłącznie 
za pośrednictwem uczestniczących w tym programie dystrybutorów, przy zakupach dokonanych w okresie 
od 1 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
Niniejsza promocja, opierająca się na wymianie sprzętu w rozliczeniu, nie może być wykorzystywana ani 
łączona z żadną inną promocją lub specjalną ofertą rabatową.
W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejsza oferta może ulec zmianie bez 
uprzedzenia.

Przyrządy zwracane w rozliczeniu muszą mieć funkcjonalność podobną do kupowanych urządzeń i może to 
być dowolny model dowolnej marki. Akceptujemy w rozliczeniu tylko takie urządzenia, które się włączają, 
chociaż zwracany przyrząd może być wadliwy. W przypadku sporów Fluke Networks Marketing ustali, czy 
zwrócony tester zostanie uznany za funkcjonalnie podobny do zakupionego urządzenia DSX.
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