LanTEK IV
Framtiden inom
kabelcertifiering

Proof of Performance

2

www.idealnetworks.net

LanTEK IV
Kabelcertifierare

Framtiden inom kabelcertifiering
LanTEK IV är ett nytt kabelcertifieringssystem som visar en ny standard för
marknaden, gör jobbet snabbare, enklare och mer förtjänsfullt.

LanTEK IV - Koppar- och fibercertifierare
Snabbaste testtiden – Testa och spara ett Kat6A-test inom 7 sekunder, snabbast
på marknaden.
VisiLINQ™ ökar produktiviteten – VisiLINQ™ permanent link adaptrar ger dig ett
nytt och unikt sätt att testa, allt du behöver för att använda testaren och verifiera
resultatet finns nu i din hand.
Framtidssäkrat – Certifiera länkar upp till Kat8.1 och Kat8.2 inklusive TCL och
resistansobalansmätningar. LanTEK IV kan testa upp till 3000MHz vilket ger
utrymme för framtida ISO/TIA teststandarder.
Ingen nedtid eller oförväntade kostnader – Sapphire Care Plan är gjord för att
minimera nedtid och reducera kostnaden för ägande samt skydda mot oförutsedda
reparationskostnader.
Etikettskrivaranslutning sparar tid – Gör enkelt komplexa namnkonventioner som
förs över sömlöst till en etikettskrivare för snabb och korrekt märkning.

IDEAL AnyWARE Cloud - Testhanteringsprogramvara
(Skrivbordsversion också tillgänglig)
Eliminera dyra inställningsfel – Projektledaren förkonfigurerar all
projektinformation i IDEAL AnyWARE Cloud och teknikern laddar enkelt ner
projektet till LanTEK IV och eliminerar därmed eventuella misstag från manuell
datainmatning.
Live support – Kollegor, Kabeltillverkare och IDEAL Networks Tekniska support kan
fjärransluta till din LanTEK IV, vilket minimerar felsökningstiden, ökar samarbetet
och minskar antalet samtal.

Reducera utrustningskostnader med Test4Less
Test4Less-erbjudandet tillåter att företag som behöver tre eller fler testare betalar
per test istället för att betala fullt pris på en gång.
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Arbeta snabbare, inte hårdare med
den unika VisiLINQ™ Permanent Linkadaptern

VisiLINQ™ gör att teknikern kan
starta testet och se på resultatet
utan att röra testaren.

• Anslut

• Aktivera

RJ45-spetsen på VisiLINQ™
Permanent Link-modulerna är
utbytbara för att minska kostanden
för ägande. De är verifierade

• Se resultat

för 2.000 anslutningar, vilket är
1.250 fler än vanliga patchkabler
dimensionerade enligt ISO/TIAstandarderna.

Allt du behöver för att starta testaren och
verifiera resultaten får plats i din hand.
Patentsökt
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Testhanteringsprogramvara

Det nya IDEAL AnyWARE Cloud hanteringssystemet tillåter
realtidssamarbete mellan projektledare och tekniker. Det
finns ingen anledning för teknikern att ställa in LanTEK
IV, projektledaren förkonfigurerar jobb och tester i IDEAL
AnyWARE Cloud, vilket eliminerar potentiella misstag och
sparar tid som behövs för att förbereda rapporter till kunder
och garantier.

Cloud-programvara
• Används varsomhelst med en webläsare – IDEAL
AnyWARE Cloud fungerar på PC-, Mac- och tabletenheter (Android och iOS)
• Gratis lagring – Inget behov för separata servrar eller
backup system.

• Enkel hantering av era instrument – Fleet manager gör
att du kan se vem som har testaren, när programvaran
senast uppdaterades, när nästa kalibrering skall ske och
när resultetan senast synkades. Detta tillåter att du kan
hantera testarens nedtid och försäkra att resultaten
överförs till kontoret och inte försvinner eller raderas.

• Enkelt att hitta projektfiler – Bifoga alla projektfiler
inklusive kabelritningar, videos och foton till IDEAL
AnyWARE Cloud. Allt du behöver på ett ställe.
• Dela rapporter enklare – Använd IDEAL AnyWARE
Cloud för att dela länkar till testrapporter, så du slipper att
manuellt maila stora bilagor.
• Reducera inlärningstiden med WalkMe – IDEAL
AnyWARE Cloud är inbäddad med den digitala
plattformen WalkMe, vilket ger en proaktiv, steg-för-steg
guide för alla viktiga steg.

Hantering av era instrument

IDEAL AnyWARE Cloud Jobb-skärm
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IDEAL AnyWARE Cloud Testresultatskärm

Realtidssamarbete mellan Projektledare
och Tekniker

Förkonfiguration
• Reducera inställningsfel – Projektledaren förkonfigurerar
all projektinformation i IDEAL AnyWARE Cloud och
teknikern laddar enkelt ner projektet till LanTEK IV vilket
eliminerar eventuella misstag vid manuell datainmatning.
• Skapa de mest komplexa test-identifikationerna – Skapa
enkla eller sofistikerade namnkonventioner enligt kundens
krav.

Felsökning
• Avancerad filtrering – filtrara tester i valfritt fält för att
minska söktiden.

Support
• Reducera inlärningstiden – IDEAL AnyWARE Cloud
kommer med proaktiv, steg-för-steg guidning för alla
huvudfunktioner.
• Team Viewer Live Support – Genom att använda IDEAL
AnyWARE Cloud kan man fjärransluta till en LanTEK IV för
att felsöka underkända länkar, minimera felsökningstid,
öka samarbetet och reducera antalet samtal.

Professionella rapporter
• Kundprofiler – Skapa en kundprofil för varje kund,
med deras logga, adress och kontaktdetaljer. Denna
information kommer automatiskt med i rapporten, vilket

Professionell PDF-rapport genererad av IDEAL AnyWARE Cloud

sparar tid.
• 2 Rapportformat
·· Single line report – Detta är en summering, vilken visar
flera tester per sida.
·· Brief report – Detta är en kortfattad rapport med alla
mätresultat på en sida per länk.
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LanTEK IV
Spänningsskydd
Ger omedelbar varning/skydd
om man råkar ansluta till PoE

Komplett
anlutbarhet

Partner
Finder

Wi-Fi
Bluetooth
USB A
USB C

Visar via en ton och
en synlig indikator att
man är ansluten till
remote-enheten

Live
wiremap

Intuitivt
användarinterface

Direkt Wiremap resultat innan
autotestknappen börjar

Förenklat användarinterface för
enkel inställning och användning

Anslutbarhet till
etikettskrivare

Touchscreen
Högupplöst, slagtålig
touchscreen för enkel
användning

Skicka enkelt etikett IDs till
skrivare för snabb och korrekt
märkning

Integrerat
bordsstöd

Längre än Kat 8 /
Klass II

LanTEK IV 3000 MHz
överskrider de högsta,
nuvarande standarderna med
50% för framtida applikationer

Gör att man bekvämt kan
ställa instrumentet på
ett bord eller en hylla för
enkal avläsning

Utför alla utökade
mätningar

TCL / ELTCTL
Vanlig / Differentiell NEXT
Resistansobalans
Skärmintegritet
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Robust Design
Gummerat hus, skyddad
skärm och skyddad mätport
(patenterad)

Permanent Link-moduler
(VisiLINQ™)

Channel-moduler

Patchkabelmoduler

För att testa och certifiera UTP/
STP Kat5e/6/6A/8.1-system från
patchpanelen till uttaget. RJ45-spetsen
på Permanent Link-modulerna är
utbytbar för att reducera kostnaderna.

Välj från ett brett utbud av Channel
Testmoduler för olika applikationer
inklusive: Kat6A RJ45, Kat8.1 RJ45,
Kat7A/8.2 GG45, TERA och EC7.

Kat5e/6/6A testmoduler finns
tillgängliga för certifiering av
patchkablar enligt TIA och ISO. En
patchkabelmodul kan kombineras
med en permanent link-adapter för att
utföra ett Modular Plug Terminated Link
(MPTL) test.

www.idealnetworks.net

FiberTEK IV

Felsökning
Röd laserljuskälla för att
visuellt se fel och lokalisera
fiberportar

Stödjer alla vanliga
konnektortyper

LED-indikator
mottagning

SC-, FC-, ST-adaptrar följer med.
LC-adaptrar extra tillbehör

Blinkar rött för att varna för ljus
från en annan källa, grön när
länkad till FiberTEK IV

Certifiering

Förenklad
tvåvägsmätning

Tier-1 certifiering av singlemode
och multimode fiberoptiska
kablar

Eliminerar processen att
manuellt behöva sammanfoga
tester till ett resultat

Encircled Fluxöverensstämmelse
Ger överensstämmels med de
nya (2016) fiberstandarderna
IEC 14763-3 och ANSI/TIA526-14-C (extra tillbehör – se
sidta sidan för detaljer)

Fältkalibrering
Ger möjlighet för 1 och 3 jumper
fältkalibrering för att säkra
noggrannhet och överensstämmelse
med standarderna ISO/IEC och
ANSI/TIA

Överensstämmer med
alla internationella
standarder inklusive
Se websidan för alla detaljer

Applikationer
Modular Plug
Terminated
Link

Permanent Link

Channel

Direktanslut

5e / 6 / 6A

Device Link

Patch Cord
&
End-to-End Link
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Sapphire
CARE PLAN

Komplett skydd för din LanTEK IV och FiberTEK IV
Sapphire Care Plan är gjord för att hjälpa till att minimera nedtid, reducera kostander för ägande, samt skydda mot
oförutsedda reparationskostnader.

Gratis årlig kalibrering – Upprätthåll noggrannheten
Gratis reparationer – Skydda dig mot oförutsedda kostnader
Gratis låneenhet under reparation och kalibrering – Ingen nedtid
Gratis Online utbildning och teknisk support – Öka effektiviteten
Fri frakt – Reducera kostnader
Gratis utbytbara förslitningsdelar – Reducera ägandekostanden
Varje år kan du välja mellan ett av följande.
• 4 x Permanent Link Adapterspetsar (Par)
• 4 x KAT6A Referenspatchkablar (Singel)
• 2 x KAT6A Channel Adapter (Singel)
• 1 x LanTEK III/IV Battery (Singel)

Team Viewer Live Support

Projektledare kan ansluta

Tillstånd kan ges till

till en LanTEK IV på

kabeltillverkare och IDEAL

arbetsplatsen med hjälp av

Networks Tekniska support*

IDEAL AnyWARE Cloud

för att kunna utföra

för att felsöka underkända

ytterligare felsökning vid

länkar och därför minimera

behov.

felsökningstiden, öka
Projektledare

Kabeltillverkare

samarbetet och minska
antalet samtal.

Tekniker
på
arbetsplatsen

Ideal
Networks
Teknisk
Support
*Sapphire Care Plan Required
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Unika “Pay As You Test” (PAYT) val, ökar
kassaflödet
Om tre eller fler testare behövs, kan ‘Pay As You Test’ val ändra dina testare från
vad som traditionellt är en kapitalkostnad till en rörelsekostnad, vilket optimerar
kassaflödet och låter dig sprida kostnaden över tid. Detta ger dig flexibiliteten att
göra inköp i din budget och gör det enklare att lägga kostander på projekt. Enkla
betalningsval börjar på inga pengar direkt, till så lite som ca 35.000:- per testare.

Köp testkrediter om och när du behöver med
dessa enkla steg.

Aktivering
-skod

Unik
kod

Köp
tester

Lägg till
tester

Enter
Aktivering
-skod

Ny
behållning

Unik
kod

Överdrag

1

2

3

4

Tryck “Add Tests” på
testaren för att få din
unika kod

Ring Kundsupporten med
denna kod för att köpa
5.000 tester

Du dår en ny
aktiveringskod att mata
in, och din nya behållning
visas

Var inte orolig om du
tar slut på testkrediter,
testaren låter dig fortsätta
testa på frund av dess
överdragsfunktion
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LanTEK IV
Kabelcertifierare

Beställningsinformation

Beställningsinformation

Beställningsnummer

Set innehåller

Beställningsnummer

Set innehåller

R163000

LanTEK IV-500MHz Kabelcertifierare. TIA Kategori 6A/ ISO
Klass EA. LanTEK IV Display/Remote-enheter, Li-ion Batteri (2),
Univ. nätadapter (2), USB-kabel, Hängrem (2), Snabbguide, Väska,
KAT6A RJ45 VisiLINQ Permanent Link-adaptrar (2)

R164008

FiberTEK IV-MM LED Kit. Two multimode FiberTEK IV modules,
lockable semi-rigid carrying case, SC, FC, ST adapters for modules (2
ea.), SC-SC patch cords, 6x 50μm MMF) compliant to ISO/IEC 14763-3
standard, quick reference guide. Compatible with LanTEK IV.

R163001

LanTEK IV-3000MHz Kabelcertifierare. TIA Kategori 8/ ISO Klass
I/II. LanTEK IV Display/Remote-enheter, Li-ion Batteri (2), Univ.
nätadapter (2), USB-kabel, Hängrem (2), Snabbguide, Väska, KAT8
RJ45 VisiLINQ Permanent Link-adaptrar (2)

R164009

FiberTEK IV-SM Laser Kit. Två singlemode FiberTEK IV moduler,
låsbar väska, SC-, FC-, ST-adaptrar för modulerna (2 av varje), SC-SC
patchkablar, 6x 9μm MMF) enligt standarden ISO+B170/IEC 14763-3,
snabbguide. Kompatibel med LanTEK IV.

TRADE163000

Trade-In av en Kat5e (eller högre) kabelcertifierare till en LanTEK
IV 500MHz

R164010

TRADE163001

Trade-In av en Kat5e (eller högre) kabelcertifierare till en LanTEK
IV 3000MHz

FiberTEK IV-MM LED & SM Laser Kit. Två multimode FiberTEK IV
moduler, två singlemode FiberTEK IV moduler, låsbar väska, SC-, FC-,
ST- adaptrar för modulerna (2 av varje), SC-SC patchkablar, 6 x 9μm,
6 x 50μm enligt standarden ISO/IEC 14763-3, snabbguide. Kompatibel
med LanTEK IV.

LanTEK IV Valfria adaptrar och tillbehör

FiberTEK IV Tillbehör till
Beställningsnummer

Beskrivning

LT IV-KAT6A/6/5e RJ45 Channel Adapter (Singel)

R164050

FT III/IV-Encircled Flux 50/125um Kabel SC - SC

R163053

LLT IV-Kat8.1/6A/6/5e RJ45 Channel Adapter (Singel)

R164051

FT III/IV-Encircled Flux 50/125um Kabel SC - LC

R163054

LT IV-Kat8.2 TERA Universaladapter (Singel)

R164064

FT III/IV-Set med SC-, FC-, PC- och ST-adaptrar

R163056

LT IV-Kat8.2 GG45 Universaladapter (Singel)

R163055

LT IV-Kat8.2 EC7 Universaladapter (Singel)

R163057

LT IV-Kat5e / Klass D Patchkabel / MPTL Testadapter (Singel)

R163058

LT IV-Kat6 / Klass E Patchkabel / MPTL Testadapter (Singel)

R163059

LT IV-Kat6A / Klass Ea Patchkabel / MPTL Testadapter (Singel)

R161050

LT III/IV-KAT6A/8.1 PLA utbytesspetsar (Par)

Beställningsnummer

R163052

Beskrivning

LanTEK III 500MHz kabelcertifierare också tillgänglig för köp. Se websida
för detaljer.
Alla LanTEK IV kabelcertifierare inkluderar permanent link-adaptrar som
standard för att minimera onödiga kostnader. Channel adaptrar kan köpas
till separat vid behov.

Sapphire Care Plans for LanTEK III/IV and FiberTEK III/IV
Part No

Beskrivning

SCP1YRN

Sapphire Care Plan - Koppar - 1 år (inkl. 10% rabatt) *

SCP2YRN

Sapphire Care Plan - Koppar - 2 år (inkl. 10% rabatt) *

SCP3YRN

Sapphire Care Plan - Koppar - 3 år (inkl. 10% rabatt) *

SCP1YR

Sapphire Care Plan - Koppar - 1 år

SCP2YR

Sapphire Care Plan - Koppar - 2 år

SCP3YR

Sapphire Care Plan - Koppar - 3 år

SCP1YF

Sapphire Care Plan - Fiber (per par) - 1 år

SCP2YF

Sapphire Care Plan - Fiber (per par) - 2 år

SCP3YF

Sapphire Care Plan - Fiber (per par) - 3 år

Inkluderar: Standardreparationer, en fri kalibrering per år, låneinstrument om
instrumentav någon anledning skulle sluta att fungera, hämtning och lämning på
plats, gratis firmware- och hårdvaruuppdateringar inom instrumentet
originalspecifikationer, fri teknisk support och LAN Careplan certifikat LAN Careplan
certificate.
* Vid köp inom 60 dagar efter köp av en ny LanTEK III/IV
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