
Ключови характеристики:

Модел: UTP05

AtlasIT
анализатор за мрежови кабели

КРАТКО ОПИСАНИЕ
electronic design ltd

Имайте предвид, че спецификациите на нашите продукти подлежат на промяна без предупреждение. E&OE. 10/15

Интелигентният Избор

Бързо тестване на RJ45 базирано окабеляване (като Cat 5/6) мрежи
е по-лесно от всякога с Анализатор за Мрежови Кабели.

Този инструмент разполага с интелигентен софтуер, който може да
идентифицира кабелните конфигурации, дори ако има повреди в
окабеляването. Той ще ви покаже разликите, които е открил между 
вашия дефектен кабел и правилната кабелна конфигурация.

Просто свържете единия край на мрежовия 
кабел към AtlasIT, а другия край към термина-
тора AtlasIT, и натиснете тест бутона. За секунди
инструментът ще анализира връзката между 
единия край на кабела и другия край. След това

той незабавно идентифицира типа кабел (въз основа на схемата на връзка)
и го показва това на своя лесен за четене дисплей.

Peak Atlas IT

изискват внимание.

Сега има подобрена кабелна библиотека, която дава възможност за AtlasIT 
интелигентно идентифициране на кабелната конфигурация, като например:
" "Straight-ThroughPatchCables , "Crossover Cables", "Token Ring Cables",
" "EthernetEconomiserAdapters  и много други. Ако се установят проблеми в 
окабеляването, като например закъсени, разменени или липсващи връзки, то
AtlasIT ясно ще ги идентифицира на дисплея, показвайки точно кои връзки 

Идентифицирайте множество кабелни маршрути с

опционалните идентифицирани терминатори
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Автоматична идентификация на конфигурацията на кабела: Straight-Through 
patch (4, 6 и 8 way types), Crossover (няколко типа), Token-Ring, Cisco Twisted,
Ethernet Economisers и много други.

Идентификация на видовете неизправности, включително 

липсващи/прекъснати жила, закъсении кръстосани жила.

Показване на стандартните цветове на окабеляването.

Съвместим с идентифицирани терминатори, чудесни за многокабелни обекти.

Защитен срещу напрежения, присъстващи на работещи гласови и инф. системи.

Доставя се с 2 миниатюрни терминатора, идеални за тесни пространства.

Ясен и лесен за разчитане дисплей.

Резервна батерия и ръководство за употреба (с ethernet диаграма).

Проектиран и произведен във Великобритания
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