
Fluke Networks'den BÜYÜK DEĞİŞİM KAMPANYASI

Nesnelerin İnterneti (IoT: The Internet of Things) en zor 
zamanlarda da artan insan nüfusu, process süreçleri, data ve 
nesnelerin birbirine bağlı olmasından dolayı büyümeye devam 
etmiştir.
Cisco tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2023 yılında, Batı 
Avrupa’daki cihazların %70’i kablolu veya Wi-Fi ile birbirine bağlı 
olacaktır.
Dijital tabelalar, aydınlatmalar ve Wi-Fi AP’ler dahil kablolu 
cihazlara, ucuz kablo kurulumlarının maliyeti, basitleştirilmiş alt 
yapı yönetimi, daha kolay bakım, az arıza süresi, daha fazla 
kurulum esnekliği ve daha az güç tüketimi ile birlikte, PoE ile güç 
verilmeye artarak devam edilecektir.
DSX2-5000 (1000 MHz) ve DSX2-8000 (2000 MHz) Kablo 
Analizörleri ile birlikte, PoE cihazlarını network’e bağlayan tipik 
field terminated MPTL bağlantılarını (Modular Plug Terminated 
Link) sertifikalandırabilirsiniz. Bununla birlikte (+PoE) seçeneği ile 
bağlantının PoE sınırlarından emin olabilecek direnç ölçümlerini de 
yapabilirsiniz.
Eski test cihazınızı yeni DSX’e yükseltmenin tam zamanı. Kısa bir 
süreliğine Fluke Networks & Netes Mühendislik 2000$’a kadar 
trade-in iskontosu uygulayacaktır.

PoE (Power over Ethernet) için standart gereksinimlerle uyumlu 
olmayan eski Kablo Analizörünüzü yenileyerek Network’ün 
uyumlu olduğunu onaylamaya hazır olun.

Eski Kablo Analizörünüzü 2000$’a kadar satın alalım.

Netes Mühendislik’e ulaşarak “/T” ile sonlanan DSX2-5000/T ya da DSX2-8000/T modellerini hemen 
satın alın.

Eski test cihazınızı yeni DSX'inizi alırken Netes Mühendisliğe teslim edin.

HER ZAMAN OLDUĞU KADAR KOLAY...



Siz de tam zamanı diyorsanız, DSX2-5000 ya da DSX2-8000 satın 
aldığınızda, Fluke Networks MicroScanner PoE KIT cihazını avantajlı 
fiyatlarla teklif edecektir.

MS-PoE

 PoE için hazırlanın

MS-PoE-Kit

MS-PoE 802.3at, .3af, .3bt cihazlarındaki 
ve pasif PoE kaynaklı voltajlardaki, 0-8 
arasındaki PoE sınıflarını gösterir. 10G’ye 
kadar test, metraj bilgisi, wiremap, kablo 
ID’si, Intellitone tonlama (kablo bulucu) ve 
hataya olan uzaklık bilgilerini de 
göstermektedir.

DSX Değişim Kampanyası Şartları ve Koşulları

• İndirimler, yukarıda listelenen “/T” model fiyatlarına dahildir ve başka herhangi bir Fluke Networks ürünü 
satın alırken talep edilemez.

• İade edilen değişim enstrümanları, satın alınanlarla benzer bir işleve sahip olmalıdır ve herhangi bir 
model olabilir. iade edilen kablo test cihazı kusurlu olabilir. Anlaşmazlık durumunda, Fluke Networks 
Marketing, iade edilen test cihazının DSX'e işlevsel olarak benzer olup olmayacağına karar verecektir.

• Fluke Networks'ün yeni DSX'inizi distribütörünüze gönderdiği günden sonraki 30 gün içinde eski cihazlar 
iade edilmezse, önceden verilmiş olan takas indirimi faturalandırılacaktır.

• Müşteri, eski test cihazlarının Netes Mühendisliğe gönderilmesinden sorumludur, Netes Mühendislik 
daha sonra eski ekipmanın yerel olarak geri dönüştürülmesini ayarlayacaktır.

• Bu değişim kampanyası başka herhangi bir promosyon veya özel indirim teklifi ile birlikte kullanılamaz 
veya birleştirilemez.

• Geçerli yasanın izin verdiği ölçüde, bu teklif önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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