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Przyszłość Certyfikacji 
Okablowania StrukturalnegoMiernik do Certyfikacji

LanTEK IV

LanTEK IV to nowy System Certyfikacji Okablowania, który wprowadza 
nowy standard w branży, czyniąc pracę szybszą, łatwiejszą i bardziej 
opłacalną. 

LanTEK IV - Certyfikator Okablowania Miedzianego oraz 
Światłowodowego

Najszybszy Czas Testu – Pomiar oraz zapis wyniku dla  Kat. 6A w zaledwie 7 

sekund

VisiLINQ™ zwiększona produktywność – Adaptery permanent link VisiLINQ™ 

wyznaczają nowy i unikalny sposób testowania, wszystko, czego potrzebujesz, aby 

obsługiwać certyfikator i weryfikować wyniki.

Przyszłościowy – Certyfikuje połączenia do Kat. 8.1 i Kat. 8.2, w tym TCL i 

pomiary niewyważenia rezystancyjnego. LanTEK IV zapewnia testy do 3000 MHz, 

gwarantując miejsce dla przyszłych ratyfikowanych norm ISO/TIA.

Brak przestojów i nieoczekiwanych wydatków – Dodatkowa rozszerzona 

gwarancja “The Sapphire Care Plan” została zaprojektowana w taki sposób, aby 

zminimalizować czas przestoju, zmniejszyć koszty eksploatacji  i chronić przed 

nieprzewidzianymi wydatkami za naprawę.

Oszczędność czasu przez połączenie z drukarką etykiet  – Łatwe tworzenie 

złożonych konwencji nazewnictwa, które może być płynnie przesyłane do drukarki 

etykiet, w celu szybkiego i dokładnego etykietowania.

IDEAL AnyWARE Cloud - Oprogramowanie do Zarządzania 
Wynikami Testów 
(Dostępna również wersja stacjonarna).

Eliminacja kosztownych błędów konfiguracji –  Kierownicy Projektu wstępnie 

konfigurują wszystkie informacje dotyczące projektu w IDEAL AnyWARE Cloud, a 

technicy w terenie, w prosty sposób pobierają projekt do LanTEK IV. Eliminuje to 

wszelkie błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych.

Konsultacje online – koledzy, producenci okablowania i wsparcie techniczne IDEAL 

Networks mogą zdalnie połączyć się z miernikiem LanTEK IV, minimalizując czas 

rozwiązywania problemów, zwiększając współpracę i redukując liczbę połączeń 

telefonicznych.

Redukcja kosztów urządzenia dzięki Test4Less

Oferta Test4Less pozwala firmom potrzebującym trzech lub więcej mierników 

płacić za testy, zamiast płacić pełną cenę za miernik z góry.
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Bardziej intuicyjna i łatwiejsza 
praca dzięki unikalnemu adapterowi  
Permanent Link VisiLINQ™

VisiLINQ™ umożliwia technikom 
terenowym inicjowanie testów 
i przeglądanie wyników bez 
konieczności noszenia lub 
dotykania certyfikatora.

W oczekiwaniu na patent

Wszystko, czego potrzebujesz, aby obsługiwać 
certyfikator oraz weryfikować wyniki 
samodzielnie.

• Podłącz

• Aktywuj

• Zobacz rezultat

Możliwość wymiany złącza RJ45 

w Adapterach Permanent Link 

VisiLINQ™ na miejscu instalacji, 

w celu zmniejszenia kosztów 

eksploatacji (końcówki niezależnie 

zweryfikowane dla 2000 wetknięć, 

czyli o 1 250 więcej niż zwykłe wtyki 

kablowe, zgodne ze standardami 

ISO/TIA).
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Oprogramowanie do obsługi Cloud

• Pracuje w dowolnym miejscu z przeglądarką 
internetową – IDEAL AnyWARE Cloud działa na 

komputerze PC, Mac i urządzeniach typu tablet (Android 

i iOS)

• Darmowa pamięć masowa – nie ma potrzeby stosowania 

oddzielnych serwerów ani systemów tworzenia kopii 

zapasowych.

• Dobrze widoczne pliki projektów – Do chmury IDEAL 

AnyWARE Cloud można dołączyć wszystkie pliki projektu, 

w tym rysunki układu kabli, filmy i zdjęcia. Wszystko co 

jest potrzebne w jednym miejscu.

• Łatwe udostępnianie raportów – korzystaj z IDEAL 

AnyWARE Cloud do udostępniania łącza do sprawozdań 

z testów, eliminując potrzebę wysyłania dużych 

załączników.

• Skrócenie czasu szkolenia przy pomocy WalkMe – 

IDEAL AnyWARE

• Cloud jest wbudowana w cyfrową platformę WalkMe, 

która zapewnia proaktywne, stopniowe doradztwo we 

wszystkich kluczowych zadaniach.

Zarządzanie flotą

• Łatwe zarządzanie flotą certyfikatorów – Menedżer floty 

umożliwia sprawdzenie, kto aktualnie posiada miernik, 

kiedy oprogramowanie zostało ostatnio zaktualizowane, 

terminu kalibracji i kiedy wyniki testów były ostatnio 

zsynchronizowane. Może zarządzać przestojem testera 

oraz zapewnić, że wyniki testów zostaną przeniesione z 

powrotem do biura i nie zostaną utracone lub usunięte.

Nowy system zarządzania chmurą IDEAL AnyWARE 

umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym pomiędzy 

kierownikami projektów i technikami terenowymi. Nie 

ma potrzeby ustawiania parametrów miernika przez 

techników terenowych. Kierownicy projektów wstępnie 

skonfigurują zadania i testy w chmurze IDEAL AnyWARE, 

eliminując potencjalne błędy i skracając czas potrzebny na 

przygotowanie raportów dla klientów oraz gwarancji.

Oprogramowanie do Zarządzania Testami

IDEAL AnyWARE Cloud Jobs Zadania IDEAL AnyWARE Cloud Wyniki pomiarowe
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Konfiguracja wstępna

• Zmniejszenie błędów konfiguracji – Kierownicy Projektu 

wstępnie konfigurują wszystkie informacje dotyczące 

projektu w IDEAL AnyWARE Cloud, a Technicy w 

prosty sposób pobierają projekt do miernika LanTEK 

IV, eliminując wszelkie błędy wynikające z ręcznego 

wprowadzania danych.

• Tworzenie najbardziej złożonych testów ids – Łatwe 

tworzenie prostych lub skomplikowanych konwencji 

nazewnictwa wymaganych przez klienta. 

Rozwiązywanie problemów

• Zaawansowane filtrowanie – filtrowanie testów na 

dowolnym polu w celu skrócenia czasu spędzonego na 

wyszukiwaniu.

Wsparcie

• Redukuja czasu szkolenia – The IDEAL AnyWARE Cloud 

wyposażony jest w proaktywne, stopniowe sterowanie 

wszystkimi kluczowymi funkcjami.

• Team Viewer Live Support – Użytkownicy korzystający 

z IDEAL AnyWARE Cloud mogą zdalnie połączyć się z 

miernikiem w celu identyfikacji problemów z nieudanymi 

pomiarami, minimalizując czas ich rozwiązania, rozwijając 

współpracę i redukując liczbę połączeń z infolinią.

Profesjonalne raporty

• Profile Klientów – Tworzenie profilu dla każdego z 

klientów wraz z logo firmy, adresem oraz dodatkowymi 

danymi teleadresowymi. Informacje te, automatycznie 

przenoszone są do raportów, co pozwala na oszczędność 

czasu. 

• 2 Formaty raportów
 · Raport jednowierszowy – Raport podsumowujący, 

pokazujący wiele testów na stronie.

 · Brief report – Obszerny raport zawierający wszystkie 

wyniki pomiarów jednego testu na jednej stronie.

Profesjonalny raport PDF wygenerowany przez IDEAL AnyWARE Cloud

Współpraca w czasie rzeczywistym Pomiędzy 
Kierownikami Projektów a Technikami
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LanTEK IV

Adaptery Permanent Link  
(VisiLINQ™)
Do testowania i certyfikacji okablowania 
UTP/STP Cat5e/6/6A/8.1 od panela 
krosowego do wyjścia w obszarze 
roboczym. Wtyk RJ45 na adapterach 
łącza stałego może być wymieniony na 
miejscu instalacji w celu zmniejszenia 
kosztów eksploatacji.

Adaptery Channel Link 
 
Szeroka gama adapterów Channel Link 
dla różnych zastosowań, w tym: Cat6A 
RJ45, Cat8.1 RJ45, Cat7A/8.2 GG45, 
TERA i EC7.

Adaptery PatchCordowe 
 
Adaptery testujące Cat5e/6/6A są 
dostępne w celu certyfikacji kabli 
krosowych zgodnie z normami TIA 
i ISO. Adapter kablowy może być 
połączony z adapterem łącza stałego 
w celu wykonania testu Modular Plug 
Terminated Link (MPTL).

Zabezpieczenie 
napięciowe

Zapewnia natychmiastowe 
powiadomienie/ ochronę w razie 

przypadkowego podłączenia do PoE

Pełna 
łączność 

Wi-Fi
Bluetooth
USB A
USB C

Łączność z 
drukarką etykiet 

Łatwe wysyłanie 
identyfikatorów etykiet do 
drukarek w celu szybkiego i 
dokładnego etykietowania

Live 
wiremap

Natychmiastowy 
wynik mapy połączeń 
przed rozpoczęciem 
Autotestu

Zintegrowana 
nóżka

Pozwala na wygodne 
postawienie na biurku 
czy półce, co ułatwia 
przeglądanie

Szukacz 
partnera

Zapewnia słyszalny 
sygnał dźwiękowy i 
widoczny wskaźnik 
po podłączeniu do 
Jednostki Zdalnej

Dotykowy ekran

Dotykowy ekran o wysokiej 
rozdzielczości, odporny na 
uderzenia i łatwy w użyciu

Powyżej Kategorii 8 / 
Klasy II

LanTEK IV 3000 MHz 
przewyższa najwyższe aktualne 

standardy o 50%, idealny dla 
przyszłych aplikacji

Intuicyjny Interfejs 
Użytkownika

Uproszczony interfejs 
użytkownika ułatwia konfigurację 

i obsługę miernika

Wykonuje wszystkie 
rozszerzone pomiary

TCL / ELTCTLL
Wspólny / Zróżnicowany NEXT

Resistance Unbalance
Shield integrity

Wytrzymała 
konstrukcja

Gumowana obudowa, chroniony 
ekran oraz zabezpieczony port 
pomiarowy (opatentowany)
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Permanent Link

Channel

Modular Plug
Terminated

Link

5e / 6 / 6A
 

Patch Cord
&

End-to-End Link

Direct Attach
Channel

Device Link

Rozwiązywanie 
problemów

Czerwone źródło światła 
laserowego do wizualnego 

wskazywania usterek i lokalizacji 
portów światłowodowych

Zgodność z 
Encircled Flux 
Umożliwia zgodność z 

nowymi standardami 
światłowodowymi IEC 14763-3 

i ANSI/TIA- 526-14-C z 2016 
roku (wyposażenie dodatkowe 

- szczegóły na tylnej stronie)

Certyfikacja
Certyfikacja Tier-

1 dla okablowania 
światłowodowego 
jednomodowego i 

wielomodowego

Wskaźnik odbioru 
(LED) 

Miga na czerwono, aby ostrzec 
przed światłem z innych 

źródeł, zielony w połączeniu z 
FiberTEK IV 

Obsługuje wszystkie 
popularne typy złączy  

W zestawie adaptery SC, FC, ST.
Adaptery LC dostępne opcjonalnie

Uproszczone 
pomiary 
dwukierunkowe

Eliminuje proces ręcznego 
łączenia testów kierunkowych 
w jeden rekord

Zgodność ze 
wszystkimi normami 
międzynarodowymi, w 
tym ANSI/TIA, ISO/IEC

Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie internetowej

FiberTEK IV

Zastosowania

Kalibracja

Umożliwia stosowanie dwóch 
metod kalibracj 1 i 3 patch cordów 

w celu zapewnienia dokładności 
i zgodności z normami ISO/IEC i 

ANSI/TIA
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Kompletna ochrona dla Twojego miernika LanTEK IV oraz 
FiberTEK IV

Team Viewer Wsparcie za 
pomocą 

Plan Szafirowy (The Sapphire Care Plan) został zaprojektowany tak, 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

Bezpłatne Szkolenia Online i Wsparcie Techniczne – Poprawa Wydajności

Bezpłatna Wysyłka – Redukcja Kosztów

Bezpłatna Wymiana Zużytych Części – Zmniejszenie Kosztów Ekploatacyjnych  
Każdego roku można wybrać jedną z następujących opcji:

• 4 x Wtyki - Permanent Link Adapter Tips (Para)

• 4 x CAT6A Referencyjny przewód połączeniowy (1 sztuka)

• 2 x Adapter Channel CAT6A (1 sztuka)

• 1 x LanTEK III/IV Bateria (1 sztuka)

Menedżerowie Projektów 

mogą połączyć się z LanTEK 

IV w miejscu pracy za 

pomocą IDEAL AnyWARE 

Cloud, aby identyfikować 

problemy z błędnymi 

testami, minimalizując 

tym samym czas 

rozwiązywania problemów, 

zwiększając współpracę i 

redukując liczbę połączeń 

telefonicznych.

Dostęp może zostać 

przyznany producentom 

okablowania i wsparciu 

technicznemu sieci IDEAL 

Networks*, aby umożliwić 

w razie potrzeby dalsze 

rozwiązywanie problemów.

*Sapphire Care Plan Required

Technik 
w miejscu 
pracy

Kierownik 
Projektu 

Producent 
Okablowania 
Strukturalnego

Technik 
Wsparcia 
Ideal Networks

Sapphire 
CARE PLAN
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Jeśli wymagane są trzy lub więcej jednostki certyfikujące, opcje “Pay As You 

Test” mogą zmienić koszty floty z tradycyjnego kosztu kapitałowego w wydatek 

operacyjny, optymalizując przepływ środków pieniężnych i pozwalając rozłożyć 

ten koszt w czasie. Zapewnia to elastyczność w dokonywaniu zakupów w ramach 

budżetu i ułatwia przypisywanie kosztów do projektów. Proste opcje płatności 

zaczynają się od inwestycji 2 750 funtów na miernik.

Unikalne opcje “Pay As You Test” (PAYT) 
poprawiają przepływ środków pieniężnych

1
Naciśnij „Dodaj testy” 
na certyfikatorze, aby 
pobrać swój unikalny kod

2 
Zadzwoń do działu 
obsługi klienta z tym 
kodem, aby kupić 5,000 
testów

3 
Otrzymasz nowy 
kod aktywacyjny do 
wprowadzenia, a 
nowe saldo zostanie 
wyświetlone

4 
Nie martw się, jeśli 
skończą się kredyty, 
certyfikator nadal pozwoli 
Ci testować ze względu 
na kredyt na rachunku 
bieżącym

W razie potrzeby kup kredyt testowy 
wykonując poniższe proste kroki.

Dodaj 
testy 

Niepowt-
arzalny 

kod 

Unique
Code

Kod 
Aktywacji 

Zakup 
testów

Nowe 
saldo

Wprowadź

Kod 
Aktywacji 

Przekro-
czenie 
Salda

Niepowt-
arzalny 

kod 
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IDEAL NETWORKS, LanTEK, FiberTEK i logo IDEAL Any-
WARE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi IDEAL INDUSTRIES NETWORKS LIMITED.

IDEAL INDUSTRIES NETWORKS LIMITED
Stokenchurch House, Oxford Road, Stokenchurch, 
High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 3SX, UK.

Tel. +44 (0)1925 428 380 | Fax. +44 (0)1925 428 381

uksales@idealnwd.com
Specification subject to change without notice. E&OE

© IDEAL INDUSTRIES NETWORKS LIMITED 2019

Publication no.: 163813. Rev 1.www.idealnetworks.net

LanTEK IV
Certyfikator 
okablowania

Informacje o zamawianiu

Nr Części Zawartość zestawu

R163000 LanTEK IV-500MHz Certyfikator okablowania. Kategoria TIA 
6A/ Klasa ISO EA. LanTEK IV jednostki DH/RH, Akumulatory 
Li-ion (2), Uniw. zasilacze (2), Kabel USB, Paski (2), Skrócona 
Instrukcja obsługi, Twarda Waliza, CAT6A RJ45 VisiLINQ Adaptery 
Permanent Link (2)

R163001 LanTEK IV-3000MHz Certyfikator okablowania. Kategoria 
TIA 8/ Klasa ISO I/II. LanTEK IV jednostki DH/RH, Akumulatory 
Li-ion (2), Uniw. zasilacze (2), Kabel USB, Paski (2), Skrócona 
Instrukcja obsługi, Twarda Waliza, CAT6A RJ45 VisiLINQ Adaptery 
Permanent Link (2)

TRADE163000 Trade-In program zamień dowolny certyfikator okablowania Cat5e 
(lub wyższy) na LanTEK IV 500MHz

TRADE163001 Trade-In program zamień dowolny certyfikator okablowania Cat5e 
(lub wyższy) na LanTEK IV 3000MHz

Opcjonalne Adaptery i Akcesoria LanTEK IV

Nr Części Opisy

R163052 LT IV-CAT6A/6/5e RJ45 Channel Adapter (1 sztuka)

R163053 LT IV-Cat8.1/6A/6/5e RJ45 Channel Adapter (1 sztuka)

R163054 LT IV-Cat8.2 TERA Universal Adapter (1 sztuka)

R163056 LLT IV-Cat8.2 GG45 Universal Adapter (1 sztuka)

R163055 LT IV-Cat8.2 EC7 Universal Adapter (1 sztuka)

R163057 LT IV-Cat5e / Class D Patch Cord / MPTL Test Adapter (1 sztuka)

R163058 LT IV-Cat6 / Class E Patch Cord / MPTL Test Adapter (1 sztuka)

R163059 LT IV-Cat6A / Class Ea Patch Cord / MPTL Test Adapter (1 sztuka)

R161050 LT III/IV-CAT6A/8.1 PLA Wymienne Złącza (Para)

Sapphire Care Plans for LanTEK III/IV and FiberTEK III/IV

Nr Części Opisy

SCP1YRN Sapphire Care Plan - Copper - 1 Year (incl. 10% discount) *

SCP2YRN Sapphire Care Plan - Copper - 2 Years (incl. 10% discount) *

SCP3YRN Sapphire Care Plan - Copper - 3 Years (incl. 10% discount) *

SCP1YR Sapphire Care Plan - Copper - 1 Year

SCP2YR Sapphire Care Plan - Copper - 2 Years

SCP3YR Sapphire Care Plan - Copper - 3 Years

SCP1YF Sapphire Care Plan - Fiber (Per Pair) - 1 Year

SCP2YF Sapphire Care Plan - Fiber (Per Pair) - 2 Years

SCP3YF Sapphire Care Plan - Fiber (Per Pair) - 3 Years

Zawiera: Bezpłatne naprawy, bezpłatną roczną kalibrację, bezpłatne wypożyczenie 
testera na czas napraw i kalibracji,bezpłatną wysyłkę, bezpłatne aktualizacje 
oprogramowania,bezpłatne wsparcie techniczne, bezpłatne części zamienne.
Obowiązujące zasady i warunki

Informacje o zamawianiu

Nr Części Zawartość zestawu

R164008 Zestaw FiberTEK IV-MM LED Kit. Dwa adaptery wielomodowe 
FiberTEK IV, twarda walizka, adaptery SC, FC, ST do modułów (2 
sztuki), kable połączeniowe SC-SC, 6x 9μm MMF zgodne z normą ISO/
IEC 14763-3, skrócona instrukcja obsługi. Kompatybilny z LanTEK IV

R164009 Zestaw FiberTEK IV-SM Laser Kit. TDwa adaptery jednomodowe 
FiberTEK IV, twarda walizka, adaptery SC, FC, ST do modułów (2 
sztuki), kable połączeniowe SC-SC 6x 50μm MMF zgodne z normą 
ISO/IEC 14763-3, skrócona instrukcja obsługi. Kompatybilny z LanTEK 
IV

R164010 Zestaw FiberTEK IV-MM LED & SM Laser Kit. Dwa adaptery 
jednomodowe FiberTEK IV, twarda walizka, adaptery SC, FC, ST do 
modułów (2 sztuki), kable połączeniowe SC-SC, 6x 9μm MMF zgodne 
z normą ISO/IEC 14763-3, skrócona instrukcja obsługi. Kompatybilny 
z LanTEK IV

FiberTEK IV Optional Accessories

Nr Części Opisy

R164050 FT III/IV-Encircled Flux 50/125um Cable SC - SC

R164051 FT III/IV-Encircled Flux 50/125um Cable SC - LC

R164064 FTIII/IV - LC Receiver Adapter (1 sztuka)

* W przypadku zakupu w ciągu 60 dni od zakupu nowego LanTEK III/IV.Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie: www.idealnetworks.net w zakładce Akcesoria 
LanTEK III/IV.

Miernik do certyfikacji LanTEK III 500MHz  jest również dostępny do 
zakupu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej.

Wszystkie mierniki certyfikacji kabli LanTEK IV standardowo wyposażone 
są w adaptery permanent link w celu zminimalizowania zbędnych kosztów. 
W razie potrzeby adaptery channel link mogą być zakupione oddzielnie.


