
Z a p r a s z a m y  d o  d a l s z e j  w s p ó ³ p r a c y

Nowe testery sieci LAN/WAN

Miernik RP-BM002 to wielofunkcyjne urz¹dzenie s³u¿¹ce do pe³nej diagnostyki lokalnych sieci 
komputerowych.  Funckje pomiaru prêdkoœci po³¹czenia, licznika rozsy³anych pakietów, licznika 
kolizji oraz b³êdów pozwalaj¹ na szczegó³owy monitoring ruchu sieciowego. Bardzo interesuj¹c¹ 
cech¹ jest mo¿liwoœæ generowania tablicy routingu badanej sieci. Wszystkie te w³aœciwoœci 
sprawiaj¹, ¿e EP-BM002 doskonale sprawdza siê przy diagnozowaniu i analizie przep³ywów 
w sieciach LAN. 

specyfikacja:

Porty: 2 x 10/100 Mbps AUTO MDI/MDIX
Zasiêg pomiarowy: 100m 
Wymiary: 160x85x28 mm
Waga: 180g 
Zasilanie: 5 V zasilacz lub 4 baterie AA

oTemperatura pracy: 5-40
Dopuszczalna wilgotnoœæ: 10-90%
Certyfikaty: FCC Class B, CE  

RP-1702U to przydatny przy instalacji sieci komputerowych tester 
okablowania wykrywaj¹cy zwarcia, przerwy i z³e po³¹czenia przewodów 
UTP, STP, USB oraz kabli koncentrycznych i telefonicznych. Urz¹dzenie 
jest wyposa¿one w niezale¿ny modu³ do testowania ju¿ zainstalowanych 
przewodów. 

Tester okablowania UTP i STP RP-1703, wyposa¿ony w wyœwietlacz 
LCD, znakomicie u³atwia detekcjê wystêpuj¹cych w sieci zak³óceñ 
i b³êdów.  Urz¹dzenie rozpoznaje kilka zdefiniowanych topologi oraz ma
mo¿liwoœæ wprowadzania w³asnych standardów. Niezale¿ny terminator 
posiada w³asne ID.  

w³aœciwoœci

w³aœciwoœci w³aœciwoœci

pomiar przepustowoœæ sieci szeroko- oraz w¹sko pasmowych
pomiar prêdkoœci po³¹czenia
wyœwietlanie tablicy routingu (ustalanie optymalnych tras)
licznik rozsy³anych pakietów
licznik kolizji
licznik uszkodzonych pakietów 
niezale¿ny pomiar prêdkoœci pakietów wejœciowych i wyjœciowych

5 diod monitoruj¹cych LED
wykrywanie przerwañ i zwaræ w sieci
detekcja braku terminatora sieci opartej na kablu koncentrycznym
testowanie poprawnoœci par przewodów 
szeroka gama testowanego okablowania (UTP, STP, USB, 
   kable koncentryczne oraz telefoniczne)
automatyczne rozpoznawanie wartoœci impedancji terminatora dla 
   standardów Ethernet 10Base-2 i 10Base-5

podœwietlany wyœwietlacz LCD
detekcja typu okablowania

wykrywanie b³êdnie lub nie-zaciœnietych pinów we wtyku modularnym
testowanie poprawnoœci par przewodów 

automatyczne skanowanie rozmieszczenia pinów
fukncja automatycznego roz³¹czenia
diagnostyka okablowania na podstawie zapamiêtanych standardów

wykaz œrednich oraz skrajnych wartoœci przepustowoœci  
szeœcio- cyfrowy wyœwietlacz
funkcja zapamiêtywania wyników
wydruki raportów
monitoring ka¿dego portu za pomoc¹ diod LED
mo¿liwoœæ pobierania danych za pomoc¹ Hyper Terminala
prze³¹czanie miêdzy stanem pomiaru a stanem bezczynnoœci
(nie powoduje opóŸnieñ w transmisji).

specyfikacja:

Porty: RJ-45, RJ-11, BNC, USB 
Zasiêg pomiarowy: 100m 
Wymiary: 142x85x25 mm
Waga: 185g
Zasilanie:  bateria 9V
Certyfikaty: FCC Class B, CE  

specyfikacja:

Porty: RJ-45, 
Zasiêg pomiarowy: 900m 
Wymiary: 153x98x45 mm
Waga: 180g
Zasilanie: bateria 9V
Certyfikaty: FCC Class B, CE
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