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Jeśli potrzebujesz sprzętu, 
na którym możesz polegać, 
będziemy z Tobą.

Nowy Certyfikator Okablowania LanTEK 
IV-S jest teraz dostępny w szerokiej gamie 
zestawów miedzianych i światłowodowych.

BUNDLE 3
Certyfikator Okablowania LanTEK IV-S 
500MHz, Adaptery FiberTEK IV Tier 1, 
Plan Szafirowy na 1 rok i akcesoria

OSZCZĘDZASZ

€4,191
Kod zestawu: LT4-500FS Sapphire 

CARE PLAN

BUNDLE 4
Certyfikator Okablowania LanTEK IV-S 
3000MHz, Adaptery FiberTEK IV Tier 1, 
Plan Szafirowy na 1 rok i akcesoria

OSZCZĘDZASZ

€4,661
Kod zestawu: LT4-3000FS Sapphire 

CARE PLAN

BUNDLE 5
Certyfikator Okablowania LanTEK IV-S 
500MHz, Adaptery FiberTEK IV Tier 
1, FiberMASTER Quad OTDR, Plan 
Szafirowy na 1 rok i akcesoria

OSZCZĘDZASZ

€6,111
Kod zestawu: LT4-500FOS 

Sapphire 
CARE PLAN BUNDLE 6

Certyfikator Okablowania LanTEK IV-S 
3000MHz, Adaptery FiberTEK IV Tier 
1, FiberMASTER Quad OTDR, Plan 
Szafirowy na 1 rok i akcesoria

OSZCZĘDZASZ

€6,571
Kod zestawu: LT4-3000FOS  

Sapphire 
CARE PLAN

Discount Code: FiberTEK2020 

OSZCZĘDZASZ

€711
Kod zestawu: LT4-500S 

Sapphire 
CARE PLAN

BUNDLE 1
Certyfikator Okablowania LanTEK IV-S 
500MHz plus Plan Szafirowy na 1 rok

OSZCZĘDZASZ

€801
Kod zestawu: LT4-3000S

Sapphire 
CARE PLAN

BUNDLE 2
Certyfikator Okablowania LanTEK IV-S 
3000MHz plus Plan Szafirowy na 1 rok



Jeśli potrzebujesz sprzętu, na którym 
możesz polegać, będziemy z Tobą.
Zaoszczędź do € 6,062 dzięki naszym nowym zestawom z 
Certyfikatorem Okablowania LanTEK IV-S. Wszystko, czego 
potrzebujesz, aby wykonać zadanie.

Cable Certifier Bundles: Kit Contents

BUNDLE 1 BUNDLE 2 BUNDLE 3 BUNDLE 4 BUNDLE 5 BUNDLE 6

LT4-500S LT4-3000S LT4-500FS LT4-3000FS LT4-500FOS LT4-3000FOS

OSZCZĘDZASZ €711 OSZCZĘDZASZ €801 OSZCZĘDZASZ €4,191 OSZCZĘDZASZ €4,661 OSZCZĘDZASZ €6,111 OSZCZĘDZASZ €6,571

£11,140  £12,550  £19,120  £20,150  £24,480  £25,520
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Sapphire 
CARE PLAN

Sapphire Care Plan - Sapphire Care Plan (Szafirowy Plan Opieki) 
został stworzony po to, aby pomóc zminimalizować czas przestoju, 
zredukować koszt eksploatacji urządzenia i ochrony przed 
nieprzewidzianymi wydatkami za naprawę.
Bezpłatna roczna kalibracja – utrzymanie dokładności
Bezpłatne naprawy – ochrona przed nieprzewidzianymi wydatkami
Bezpłatne wypożyczenie miernika podczas napraw i kalibracji – praca bez przestojów
Bezpłatna wysyłka – redukcja kosztów
Bezpłatna wymiana zużytych części – zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych

(Pełna lista akcesoriów dodatkowych dostępna jest na naszej stronie internetowej.)

 

Nr części Quantity Opis 1 2 3 4 5 6

R163008 1 LanTEK IV-S 500MHz (z adapterami PL/CH) • • •
R163009 1 LanTEK IV-S 3000MHz (z adapterami PL/CH) • • •
SCP1YRN 1 Sapphire Care Plan - 1 rok (zawiera rabat 10%) • • • • • •
R164010 1 Zestaw światłowodowy FiberTEK IV-MM LED i SM • • • •
R164061 1 FT III/IV-Kabel i adapter LC MM 50/125μm • • • •
R164062 1 FT III/IV-Kabel i adapter LC MM 9/125μm • • • •
SCP1YF-PAIRS 1 Sapphire Care Plan - Światłowód (MM i SM) - 1 rok • • • •
R240-QIP 1 FiberMASTER Quad OTDR • •
R240-ML-SCSC 2 Kabel startowy, OM3, 150m, SC-SC • •
R240-ML-SCLC 2 Kabel startowy, OM3, 150m, SC-LC • •
R240-SL-SCLC 2 Kabel startowy, SM G.657 A1, 150m, SC-LC • •
R240-SL-SCSC 2 Kabel startowy, SM G.657 A1, 150, SC-SC • •
R240-VIP 1 Sonda inspekcyjna wideo FiberMASTER • •
SCP1YFM-Q 1 Sapphire Care Plan - FiberMASTER Quad - 1 rok • •
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„S” oznacza szybkość. LanTEK IV-S to najszybszy na świecie certyfikator 
z wykorzystaniem chmury, stanowiąc nowy standard w branży.

LanTEK IV-S - Certyfikator Okablowania Miedzianego oraz 
Światłowodowego.
7-sekundowy czas testu kat. 6A - Każdy test. Każdy pomiar. Za każdym razem. 

VisiLINQ™ zwiększa produktywność – adaptery łącza stałego VisiLINQ™ 
to nowy i unikalny sposób testowania; wszystko, czego potrzebujesz do obsługi certyfikatora i 
weryfikacji wyników w Twojej dłoni.

Przyszłościowe – certyfikacja łącz do kat. 8.1 i 8.2, w tym pomiary TCL i asymetrii rezystancji. 
LanTEK IV-S 3000 umożliwia pomiary w paśmie do 3000 MHz, zapewniając miejsce dla 
przyszłych ratyfikowanych norm ISO/TIA.

Wsparcie w czasie rzeczywistym TeamViewer – współpracownicy, producenci kabli i pomoc 
techniczna TREND Networks mogą połączyć się z LanTEK IV-S w miejscu pracy, minimalizując 
czas rozwiązywania problemów, zwiększając współpracę i redukując oddzwonienia.

Kompletna ochrona dla Twojego LanTEK IV-S – Plan Szafirowy zmniejsza koszty posiadania, 
minimalizuje przestoje i chroni przed nieprzewidzianymi rachunkami za naprawy, pomagając 
zwiększyć przepływ finansowy i zapewniając wsparcie, którego potrzebujesz.

FiberTEK IV - tester do pomiarów Tier 1. 
Stosowany z LanTEK IV-S – szybka i prosta certyfikacja jednomodowego i wielomodowego 
okablowania światłowodowego o wysokiej przepustowości, w tym obsługa testów encircled flux 
(opcjonalnie).

Wykrywanie usterek w okablowaniu światłowodowym – adapter FiberTEK IV zawiera 
wbudowane źródło światła widzialnego, które pomaga wizualnie lokalizować usterki oraz porty 
światłowodowe.

Pomiary strat optycznych (dB) - spełniające wymagania certyfikacji Tier 1.

Zestawy FS zawierają zarówno moduły OLTS wielomodowe (850/1300nm), jak i jednomodowe 
(1310/1550nm).

Chmura TREND AnyWARE - oprogramowanie do zarządzania testami. 
(Dostępna również wersja na komputery stacjonarne)

Eliminacja kosztownych błędów konfiguracji – kierownicy projektów wstępnie konfigurują 
wszystkie informacje o projekcie w chmurze TREND AnyWARE, a technicy terenowi pobierają 
projekt do LanTEK IV-S eliminując wystąpienie błędów wynikających z ręcznego wprowadzania 
danych.

FiberMASTER Quad OTDR - tester kabli światłowodowych do 
testowania, rozwiązywania problemów i certyfikacji.
Mały i prosty tester OTDR z ekranem dotykowym z dołączonym bezpłatnym oprogramowaniem 
CertSoft. FiberMASTER jest produkowany w USA i zweryfikowany przez GHMT AG w Niemczech.

Jeden z najmniejszych reflektometrów OTDR na świecie - łatwy do przenoszenia i wyposażony 
w twardą walizkę do transportu zapewniając ochronę i długi okres użytkowania. 

Wiodący w branży zakres dynamiczny - testowanie dłuższych światłowodów, systemy PON i 
wysoka dokładność w przypadku światłowodów wysokostratnych.

Przesyłanie raportów Pass/Fail do TIA/ISO/IEC/IEEE - oprogramowanie upraszcza certyfikację 
okablowania w celu spełnienia wymagań TIA/ISO/IEC/IEEE dzięki prostym wynikom Pass/
Fail. Dodatkowo łatwe ustawianie dopasowanych parametrów testowych, aby dostosować je do 
dowolnej aplikacji.

Jeśli potrzebujesz sprzętu, na którym 
możesz polegać, będziemy z Tobą.
Zaoszczędź do € 6,062 dzięki naszym nowym zestawom z 
Certyfikatorem Okablowania LanTEK IV-S. Wszystko, czego 
potrzebujesz, aby wykonać zadanie.
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At TREND Networks we know that you need to be confident that our 
data cable and network testing equipment provides fast, accurate 
results in all circumstances - even the most difficult ones.

UNLIKE WITH OTHER SUPPLIERS, WITH TREND NETWORKS 
YOU CAN ALWAYS:

DEPEND ON OUR EQUIPMENT

Our Lifetime Support Promise means we will continue to calibrate and repair 
the cable and network testing equipment you buy from us for as long as you 
use it. If we are ever unable to source replacement parts for older products, 
we’ll offer up to 30% discount off the latest generation.

DEPEND ON OUR DATA

The TREND AnyWARE Cloud ecosystem is the only system providing testing 
for cable certification, active network troubleshooting and bandwidth 
testing. As you grow, or as technology changes the TREND AnyWARE Cloud 
keeps you covered.

DEPEND ON OUR SUPPORT

Our Rapid Resolution service means that, if we cannot answer your call 
immediately we strive to return ALL technical support calls within 2 business 
hours. Our unique ‘Real Time Troubleshooting’ technology enables instant 
remote access to your tester anywhere in the world to resolve problems fast 
maximising workforce productivity.

OUR PROMISE
YOU CAN DEPEND ON US


