
Fluke Networks fiber optik cihazlar 

herkesi uzmanlaştırır. Kullanım kolaylığı için 

sekiz patent belirledik ve beklemede olan 

hâlihazırda altı yeni standart var. Bunlar, bir 

fiber arızasını hızlı bir şekilde tespit etmeyi 

sağlayan EventMap™ ‘i, “negatif kayıp” 

hatalarını ortadan kaldıran bir referans 

ayarlama sihirbazını veya eksiksiz bir MPO 

uç yüzeyinin görünümünden tek bir fibere 

sorunsuz bir şekilde hareket etme yeteneğini 

içerir. Versiv™ platformumuz copper ve fiber 

testlerini kolay kullanımlı arayüzü ve aynı 

LinkWare ™ raporlama yazılımında bir araya 

getirir. Tüm bunlara çok uygun fiyatlarla sahip 

olabilirsiniz. Aşağıdaki uygun modelleri ve 

teklifleri inceleyin, ardından ayrıntılar için 

Fluke Networks temsilcinize başvurun.

HERKES İÇİN FİBER
Herkes için tasarruf!

OptiFiber™ Pro OTDR 
Acemileri ve Uzmanları Daha Hızlı 
Yapar 
Otomatik izleme analizi ve kurulumu, veri 

merkezleri, PON ve dış alan dahil uygulamaları 

destekler. Gelişmiş özellikler arasında Manuel 

Uzman modu, hareket tabanlı derinlemesine 

izleme analizi ve çift yönlü test için 

SmartLoop™ bulunur.

FiberInspector™ Pro 

En Verimli Fiber Muayene 
Çözümünü Alın
Çoklu kamera tasarımı, tam gövdeden ayrı 

uç yüzeylerine kadar fiber kablo uçlarının ve 

MPO’ların canlı yayın görüntüsünü sağlar. 

Otomatik olarak IEC61300 standartına göre 

başarılı / başarısız sonuç saniyeler içinde tespit 

edilir. Kolay kullanım ve dokümantasyon için 

cep telefonları ve tabletler, Versiv ve LinkWare 

ile entegre olur. Otomatik odaklamalı 

kompakt, ergonomik tasarım
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CertiFiber™ Pro OLTS
Sertifika Maliyetini Üçte İki 
Oranında Azaltır
Pazardaki en hızlı Optik Kayıp Test Seti (OLTS): 

Üç saniyenin altında iki dalga boyunda iki 

fiber test imkanı sunar. LinkWare™ Live ile 

Wi-Fi üzerinden sonuçları ve test cihazlarını 

herhangi bir akıllı cihazdan yönetin. Taptive™ 

dokunmatik ekran arayüzü yanlış kurulum 

ve “negatif kayıp” hatalarını ortadan kaldırır. 

Encirled-Flux uyumludur ve FI-1000 kullanımı 

ile fiber optik konnektör uç yüzeylerinin çift 

uçlu başarılı / başarısız sertifikasını destekler.

Versiv™ Copper ve Fiber Kitler
Dünyanın En Verimli Kablolama 
Sertifikasyon Platformu
Modüler Versiv™ ailesi copper ve fiber sertifikasyon 

maliyetini üçte iki oranında azaltır. Gelecek-hazır 

tasarım Cat 5’ten Cat 8’e, fiber kaybını, denetimini 

ve OTDR testini destekler. LinkWare™ Live ile Wi-Fi 

üzerinden sonuçları ve test cihazlarını herhangi bir 

akıllı cihazdan yönetin.
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Diğer tasarruf yolları:
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Detaylı fiyatlandırma için iletişime 
geçin.  
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