
Proof of performance

KRITISCHE INFRASTRUCTUUR 
PROMOTIE

Deze professionele testers voor kritische netwerkinfrastructuur worden t/m 
31 juli met extra accessoires geleverd.

LanXPLORER Pro
Met gratis PoE Tester 
(R158004)

Bespaar
575€

Promo Code: R150001PROMO 

VDV II Pro
Met gratis genummerde remotes en 
kabelzoeker (158050 en 62-164)

Bespaar
166.5€

Promo Code: R158003PROMO

NaviTEK NT Pro
Met gratis genummerde remotes 
(150050)

Bespaar
326€

Promo Code: R151006PROMO  

SignalTEK NT
Met gratis PoE Tester 
(R158004)

Bespaar
575€

Promo Code: R156005PROMO  

Voor meer informatie kunt u bellen met 
0186-633603 of bezoek www.idealnetworks.net 

© 2020 IDEAL INDUSTRIES NETWORKS LIMITED. All Rights Reserved.  
IDEAL Networks, SignalTEK, NaviTEK and LanXPLORER are trademarks  
or registered trademarks of IDEAL INDUSTRIES NETWORKS LIMITED.

Promotie Code Beschrijving RRP Promotie Prijs

TRADE156006 SignalTEK CT TRADE-IN - Data Cable Transmission Tester 1587 € 1387 €

TRADE156005 SignalTEK NT TRADE-IN - Data Cable Transmission Tester 1988 € 1788 €

IDEAL Networks doneert 2% van de totale omzet van deze actie aan het WHO Covid-19 fonds. 
Deze promtie is geldig tussen 1 mei en 31 Juli 2020 en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere acties. Signaltek trade-in is geldig op alle “wiremapper 

tools”, deze moet ingeleverd worden bij IDEAL of partner, het serienummer moet bekend zijn bij aankoop. Gebruik de trade-in code tijdens uw aankoop.

Lever je oude wiremapper en ontvang onderstaande korting op een 
nieuwe SignalTEK

Discount Code: FiberTEK2020 

VDV II Plus
Met gratis kabelzoeker 
(62-164)

Bespaar
71.5€

Promo Code: R158002PROMO 

NaviTEK IE
Met gratis Media Converter en Gbe 
Glasvezel kit (R151060 en MGKLX2)

Bespaar
317€

Promo Code: R151010PROMO 

Bespaar
200€
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VDV II Plus
Meer dan alleen een wiremapper

• Lokaliseer fysieke netwerkfouten in 
koperbekabeling

• Aansluitingen voor Coax, RJ11/12 en RJ45
• Afstandsmeting tot de fout via TDR
• Kabellengte meting
• Traceer kabels met de optionele amplifier probe

GRATIS MEETACCESSOIRE
Amplifier probe

Lokaliseer de juiste kabel of aansluiting op 
het patchpaneel met de amplifier probe en 
een door de VDV II (Prus/Pro) gegenereerde 
frequentie.

VDV II Pro
Meer dan alleen een wiremapper

• Lokaliseer fysieke netwerkfouten in 
koperbekabeling

• Aansluitingen voor Coax, RJ11/12 en RJ45
• Afstandsmeting tot de fout via TDR
• Kabellengte meting
• Traceer kabels met de optionele amplifier probe
• PoE detectie inclusief voltage

GRATIS MEETACCESSOIRE
Genummerde wiremap remotes

Lokaliseer de juiste kabel of aansluiting op het 
patchpaneel met de amplifier probe en een door 
de VDV II (Prus/Pro) gegenereerde frequentie.
Gebruik de extra remote units om op een snelle 
manier meerdere aansluitingen te testen.

SignalTEK NT
Meer dan een Qualifier

• Localiseer fouten in koper- en 
glasvezelbekabeling

• Toon netwerkprestaties aan volgens 
internationale standaard

• Simuleer netwerkverkeer met CCTV, IPTV, VoIP 
and web traffic

• Network troubleshooting helpt bij identificatie 
van configuratiefouten

GRATIS MEETACCESSOIRE
PoE Pro Tester

Gebruik de PoE Pro om aansluitfouten in Coax, 
RJ11/12 en RJ45 koperbekabeling op te sporen 
en het maximale Power over Ethernet vermogen 
te controleren. Het instrument is geschikt voor 
PoE pass/fail metingen tot 90W (IEEE 802.3af/
at/bt).

NaviTEK NT Pro
Voorkom netwerkuitval

• Geavanceerde wiremapper met TDR
• PoE detectie inclusief voltage
• VLAN detectie en ondersteuning
• Optisch vermogen met pass/fail indicatie
• Poort identificatie via EDP/CDP/LLDP
• Genereer professionele PDF rapportages voor 

klanten

GRATIS MEETACCESSOIRE
Genummerde wiremap remotes

Set van 12 remote units om op een snelle manier 
meerdere netwerkaansluitingen te testen (pass/
fail).

NaviTEK IE
Voorkom netwerkuitval

• Localiseer fouten in koper- en 
glasvezelbekabeling

• Configureer netwerkstructuren om 
verbindingsproblemen op te lossen 

• Voorkom storingen met de netwerk-statuscheck
• Identificeer aangesloten apparaten met de 

“device blink” functie

GRATIS MEETACCESSOIRE
Mediaconverter en GbE glasvezel set

De mediaconvertor maakt een 
glasvezelverbinding met 100 Mbps mogelijk, 
evenals de 1 Gbps die de NaviTEK IE-
glasvezelpoort al heeft. De GbE glasvezel set 
bevat patchkabels en een SFP-module om 
verbinding te maken met een glasvezelnetwerk.

LanXPLORER Pro
Voorkom netwerkuitval

• Localiseer fouten in koper- en 
glasvezelbekabeling

• Troubleshoot VoiP apparaten met QoS en Jitter
• Controleer netwerkverkeer tussen 2 apparaten 

met de in-line functie
• TTroubleshoot Wi-Fi with dBm, SNR and other 

tools
• PoE/PoE+ verificatie inclusief voltage

GRATIS MEETACCESSOIRE
PoE Pro Tester

Gebruik de PoE Pro om aansluitfouten in 
Coax, RJ11/12 en RJ45 koperbekabeling op te 
sporen en het maximale Power over Ethernet 
vermogen te controleren. Het instrument is 
geschikt voor PoE pass/fail metingen tot 90W 
(IEEE 802.3af/at/bt).


