
Firma Fluke Networks jest gotowa na rynek PoE, oferując szereg produktów do różnych 
zadań związanych z testowaniem i rozwiązywaniem problemów w tematyce PoE.

Nasze urządzenie MS-PoE gwarantuje szybką i prostą weryfikację instalacji, gdzie 
wykorzystywana jest technologia PoE. Tester wykrywa dostępną klasę PoE (0-8) dostarczaną 
przez urządzenie źródłowe PSE zgodnie z najnowszymi standardami i wyświetla napięcie 
z pasywnych źródeł PoE.

Z kolei dzięki urządzeniu LinkIQ możesz znacznie uprościć instalację PoE i tym samym 
zniwelować liczbę ewentualnych problemów związanych z implementacją standardu 
802.3af(at)(bt) na inwestycji. Tester wyświetla pary, którymi dostarczane jest zasilanie, w tym 
różne poziomy mocy oraz pary dla implementacji podwójnej sygnatury. Jednocześnie LinkIQ 
realnie obciąży połączenie, aby zweryfikować, czy zgłoszona moc przez urządzenie odbiorcze 
jest dostarczana poprzez urządzenie PSE / przełącznik w całej infrastrukturze okablowania. 

Za pomocą analizatorów okablowania serii DSX można certyfikować modularne łącza 
(terminowane polowo) zakończone wtyczką (MPTL), które zazwyczaj scalają urządzenie 
PoE z siecią LAN. Ponadto, można wykonać testy „+PoE”, które uruchamiają pełny zestaw 
pomiarów rezystancji, zapewniając poprawną pracę aplikacji PoE na badanym łączu.

Właśnie teraz jest dobry moment na wymianę 
starego testera na nowy.
Oddaj nam swój stary tester a firma Fluke Networks przyzna Ci rabat 
w  wysokości do 2500 € na zakup nowego testera w pakiecie z Gold support.
W przypadku zwrotu starego testera okablowania miedzianego można uzyskać rabat 
w wysokości do 2000 € na nowe testery serii DSX2-5000 i DSX2-8000. Alternatywnie, jeśli 
zwrócisz tester do certyfikacji wraz z modułami do testowania łącz optycznych (OLTS), zniżka 
przy wymianie na nowy zestaw serii 5000QI wyniesie do 2500 €. Promocyjne ceny na wybrane 
modele testerów udzielane są niezwłocznie, pod warunkiem oddania starego testera 
w momencie dokonywania zakupu.
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Regulamin promocji:

• Zniżki uwzględnione są w cenach modeli 
o dedykowanych numerach i nie obowiązują 
przy zakupie jakiegokolwiek innego 
produktu firmy Fluke Networks.

• Nie stosujemy żadnych zwrotów na karty 
rabatowe, faktury korygujące, rabaty przy 
kolejnych zakupach itp.

• Zwracane urządzenia pomiarowe/ testery 
muszą posiadać podobną funkcjonalność 
jak modele, które są kupowane (mogą być 
dowolnej marki i w dowolnym modelu). 
Przyjmujemy tylko te jednostki, które można 
uruchomić, chociaż zwracane urządzenia 
mogą być wadliwe. W przypadku sporów 
firma Fluke Networks ustali, czy zwrócony 
tester zostanie uznany za funkcjonalnie 
podobny do zakupionego DSX.

• Oferta obowiązuje w Unii Europejskiej, 
Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, 
na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz 
Turcji wyłącznie za pośrednictwem 
uczestniczących w promocji dystrybutorów, 
w przypadku zakupów dokonanych do dnia 
15 grudnia 2021. 

• Niniejsza promocja nie może być stosowana 
lub łączona z innymi promocjami lub 
specjalnymi ofertami rabatowymi.

• W pełnym zakresie dozwolonym przez 
obowiązujące prawo, niniejsza oferta może 
ulec zmianie bez powiadomienia.                       

To bardzo proste...
Złóż zamówienie na wybraną wersję jednego z wymienionych modeli (tj. DSX2-5000, 
DSX2-5000/GLD, DSX2-8000, DSX2-8000/GLD, DSX2-5000Qi  lub DSX2-5000Qi/GLD) 
w Assmann Distribution Sp. z o.o., a otrzymasz tester w promocyjnej cenie (cena 
katalogowa pomniejszona o rabat przy wymianie). 

Gwarantujemy natychmiastową możliwość skorzystania z atrakcyjnej ceny.

Jesteśmy gotowi 
na PoE. A Ty?
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Wymień stary tester 
na nowy i zyskaj do 
2500 € oszczędności!  


