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Savings for all!
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za wybrane testery do pomiaru
okablowania światłowodowego

38%
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Promocja ważna od 3 lutego do 14 czerwca 2020 roku
Nasze testery światłowodowe sprawiają, że
każdy staje się ekspertem. To dlatego, że
ustanowiliśmy nowe standardy dla łatwości
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użytkowania, wraz z ośmioma przyznanymi
patentami i sześcioma złożonymi wnioskami
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patentowymi. Należy do nich nasza „mapa
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zdarzeń”, czyli EventMap™, która umożliwia
szybkie wykrycie awarii światłowodu bez
oglądania przebiegu, kreator ustawiania
referencji, który eliminuje błędy „ujemnego
tłumienia” lub możliwość płynnego przejścia z
widoku kompletnej powierzchni czołowej złącza
MPO do pojedynczego włókna. Nasza
platforma Versiv™ łączy badanie torów

FiberInspector™ Pro
Złap najskuteczniejsze rozwiązanie do

miedzianych i światłowodowych w jednym,

inspekcji światłowodów

łatwym w obsłudze interfejsie użytkownika i

Konstrukcja z wieloma kamerami zapewnia

tym samym oprogramowaniu raportującym

podgląd na żywo pojedynczych światłowodów

LinkWare™. I choć naszego zespołu pomocy

i złącz MPO - od kompletnego złącza do

technicznej nie obejmuje żaden patent, jest on

powierzchni czołowych pojedynczych włókien.

do Państwa dyspozycji, mając w sumie ponad

Opcjonalna

150-letnie doświadczenie i ciesząc się 97%

wyników testu na poprawny/błędny w ciągu

wskaźnikiem zadowolenia klienta. A co

kilku sekund. Integruje się z

najlepsze, wszystko to można uzyskać w

LinkWare w celu zapewnienia prostej obsługi

cenach dostępnych dla każdego. Sprawdź

i

kwaliﬁkujące się modele i oferty poniżej, a na-

komórkowymi. Kompaktowa, ergonomiczna

stępnie skontaktuj się z firmą ASSMANN,
Twoim lokalnym partnererm firmy Fluke
Networks w Polsce.

lub

konstrukcja z autofokusem.

Czyni z nowicjuszy ekspertów i przyspiesza pracę aktualnych ekspertów

automatyczna

dokumentacji

OptiFiber™ Pro OTDR

z

klasyfikacja
Versiv i
telefonami

Zautomatyzowana analiza przebiegów
i konﬁguracja wspiera zastosowania w
centrach danych, sieciach PON, instalacjach
zewnętrznych i nie tylko. Zaawansowane
funkcje obejmują tryb Manual Expert,
dogłębną analizę przebiegów opartą na
gestach oraz funkcję SmartLoop™ do testów
dwukierunkowych.

Więcej sposobów na oszczędności:
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Zestawy miedziane i światłowodowe Versiv™
Najbardziej wydajna platforma certyﬁkacji okablowania na świecie
Rodzina modułowych systemów Versiv™ redukuje koszty certyﬁkacji torów miedzianych
Nawe
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i światłowodowych o dwie trzecie. Projekt gotowy na przyszłość obsługuje kategorie od 5 do 8,
tłumienie światłowodów oraz kontrolę i testy OTDR. Interfejs ekranu dotykowego Taptive™
sprawia, że zadania są wykonywane poprawnie już za pierwszym razem. Zarządzaj zadaniami
i testerami z dowolnego urządzenia typu smart przez sieć Wi-Fi za pomocą systemu LinkWare™ Live.

Rabaty dostępne przy zakupie następujących modeli
do 14 czerwca 2020:
• OFP2-100-Q – OptiFiber Pro Quad (MM+SM) OTDR – 28% taniej
• OFP2-200-S1490 – OptiFiber Pro SM (1490 nm) OTDR – 34% taniej

CertiFiber™ Pro OLTS
Zmniejsza koszty certyﬁkacji o dwie trzecie

• OFP2-200-S1625 – OptiFiber Pro SM (1310, 1550, 1625 nm) OTDR – 38% taniej
• OFP-Q-ADD – OptiFiber Pro Quad (MM+SM) z zestawem – 37% taniej
• FI2-7000 – FiberInspector Pro Single z jednostką Versiv – 12% taniej

Najszybszy w branży zestaw do pomiarów

• FI2-7300 – FiberInspector Pro Single / MPO z jednostką Versiv – 29% taniej

podstawowych OLTS: dwa światłowody w dwóch

• FI-3000 – FiberInspector Pro Single/MPO Kamera inspekcyjna dla Versiv, iOS lub Android – 27% taniej

długościach fali w mniej niż trzy sekundy.

• CFP2-100-Q – CertiFiber Pro Quad MM+SM OLTS – 13% taniej

Zarządzaj zadaniami i testerami z dowolnego

• CFP-Q-ADD – CertiFiber Pro Quad MM+SM Zestaw modułów – 26% taniej

urządzenia typu smart przez sieć Wi-Fi za pomocą

• CFP2-Q-ADD-R – CertiFiber Pro Quad MM+SM Zestaw modułów z jednostką zdalną Versiv– 21% taniej

systemu LinkWare™ Live. Interfejs ekranu

• DSX2-8000-Qi – Certyﬁkacja okablowania miedzianego do kat. 8, inspekcja światłowodów i OLTS MM/SM – 17% taniej

dotykowego Touchtive™ eliminuje błędną
konﬁgurację i błędy „ujemnych strat”. Zgodny z
Encircled Flux. Obsługuje dwustronną certyfikację
powierzchni czołowych złącz światłowodowych.

• DSX2-8000-QOI – taki sam jak powyżej + Quad MM+SM OTDR – 23% taniej
• DSX2-8000-PRO - taki sam jak powyżej oraz kompletny zestaw akcesoriów - 15% taniej
• DSX2-5000-Qi – Certyﬁkacja okablowania miedzianego do kat. 6A, inspekcja światłowodów i OLTS MM/SM – 19% taniej

Dostępne są również rabaty na zestawy obejmujące wsparcie
techniczne Gold.

Rabaty na wybrane artykuły odnoszą się do ceny katalogowej

Aby uzyskać szczegółowe ceny, skontaktuj się z nami:

w USD zalecanej przez Fluke Networks od 15 grudnia 2019 r.

ASSMANN Distribution Sp. z o.o.

Dystrybutorzy mogą udzielać dalszych rabatów.

71 3267140 | 22 586 11 60

Fluke Networks zastrzega sobie prawo do anulowania tej
promocji w każdej chwili.

office@assmann.pl

