
1 Modelinizi 
seçin

Endişelenmeyin.  
Tasarruf edin.

Yalnızca sınırlı bir süre için seçili 
Bakır ve Fiber test cihazlarında 
tasarruf etme fırsatını kaçırmayın !

Sektördeki lider ağ testi ve sertifikasyon araçlarından 
tasarruf ederek 30. yıl dönümümüzü kutlamak için  
bize katılın. 1992’den beri Fluke Networks, doğru, 
hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay kablo sertifika test 
cihazlarını dünya çapındaki kurulumcuların ve ağ 
teknisyenlerinin ellerine teslim etti.

2022’de 30. yılımızı sizin için heyecan verici tekliflerle  
kutluyoruz: Size hediyemiz, ihtiyaçlarınıza uygun, çok  
satan bakır ve fiber çözümlerimizden bazılarında sınırlı  
süreli bir indirim teklifidir.

Geçmişteki başarılı ticaret programları sayesinde, 
Fluke Networks sadık müşterilerine yeni nesil 
test cihazlarına geçmek için büyük fırsatlar sağlamıştır.  
Yıllar geçtikçe, birçok müşteri bu avantajlardan faydalanmıştır.

 
Yeni “Fluke Loyalty” kampanyasından faydalanmanız 
için ekstradan kayıt yapmanıza gerek yok. Bizimle 
iletişime geçin ve bu harika indirimlerden yararlanın. 
 

2 Satın alın 33 Anında tasarrufun 
keyfini çıkarın



Fluke Networks Bakır Test Cihazları ile ağ 
sorunlarınızı hemen çözün ve önleyin
Şirketlerin twisted pair kablolarının 
kusursuz çalışmasını beklemeleri 
yaygındır. Bununla birlikte, tasarım, 
kurulum veya test sırasında maliyetleri 
düşünmek, kaynak ve gelir kaybına 
ve buna bağlı olarak zaman kaybına  
neden olur. Bu durum standartlara uygun  
bakır kablolama sistemleri kurabilen  
ve arızaları hızlı bir şekilde tespit etme 
yeteneğine sahip olan kablo tesisatçıları  
tarafından önlenebilir.

Dengeli twisted-pair bakır kablo 
üzerinden 40 Gb/sn’ye kadar veri iletimini 
destekleyebilen Cat. 8 kablolamayla 
Fluke Networks, kablo testi için endüstrinin  
en güvenilir ortağıdır.

DSX CableAnalyzer™ kablo test 
cihazları, farklı ortam türleri ve  
çoklu test gereksinimleriyle birden 
fazla ekibin test sürecine dahil 
olduğu karmaşık projelerde bile 
doğru ve hatasız sertifikasyonu  
sağlar.

DSX tasarımı, bakır sertifikasyonu, fiber 
optik  kaybı,   OTDR      testi  ve   fiber     
sonlandırma denetimini bir arada 
destekleyen Versiv™ modüllerini 
içermektedir. 
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Fiber optik, veri merkezleri, binalar  
içindeki direkler ve daha uzun  
mesafelerde kampüslere hizmet 
veren ağlar arasındaki kritik görev 
bağlantıları için tercih edilen  
kablolama tipidir. Hızla artan bant  
genişliği taleplerini desteklemek  
pazarda giderek daha fazla tercih  
edilmeyi sağlayacaktır.

Sonuç olarak, f iber testi ve  
sertif ikasyonihtiyacı önemli bir  
oranda arttı. Fiberlerin uygun  
maliyetli ve güvenilir bir iletim  
or tamı olduğu kanıtlanmıştır,  
ancak kirlilik ve bağlantı kopuluklarına 
karşı hassastırlar.  

Başarısızlığın nedenini sınırlamak zaman 
alıcı ve kaynak ağırlıklı olabilir. CertiFiber 
Pro, sertifikalandırma için en hızlı süreye 
sahip bir optik kayıp testi seti sunar.

ProjX™ yönetim sistemimiz, tüm 
işlerin doğru ve verimli bir şekilde 
tamamlanmasını sağlar ve optik 
kayıp test seti, endüstri standartlarına  
veya özel test limitlerine göre otomatik 
Başarılı/Başarısız analizi sağlar. Hem 
DSX hem de CertiFiber, Linkware™ Live 
bulut tabanlı hizmet ile uyumludur ve 
müşteriler LinkWare™ PC ile hızlı ve kolay 
bir şekilde profesyonel özel PDF raporları 
oluşturabilir.  

Fluke Networks ile Fiber 
Sertifikasyonunuzun her adımını hızlandırın
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Ayrıca, Fluke Networks Gold programını içeren bir paket 
satın alırsanız, Gold müşterilerimize uyguladığımız ekstra  
avantajlara sahip olacaksınız. (Gold programımızın ayrıntılarına 
buradan ulaşım sağlayabilirsiniz) https://www.flukenetworks.com/
content/gold-product-support# 

Fluke Networks Gold programı


