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 85  jako analizator sieciowy dostarcza fachowej pomocy  
instalatorom i administratorom sieci LAN na wszystkich poziomach 
zarówno w sieciach miedzianych jak i œwiat³owodowych. Obszerny 
zestaw funkcji testowych obejmuje: detekcjê ³¹czy, ping i przebieg tras  
weryfikuj¹ce okablowanie struktury sieci. Otwarte po³¹czenie czy 
monitoring pakietów podczas pracy sieci, ich filtracja i przechwytywanie 
zapewniaj¹ mo¿liwoœæ kompleksowego rozwi¹zywania wystêpuj¹cych 
problemów. Zdefiniowany przez u¿ytkownika generator ruchu w sieci 
i  zgodny z RFC2544  test obci¹¿enia potrafi przewidzieæ wydajnoœæ sieci 
w zmiennych warunkach pracy. Testy pêtli zwrotnej, VoIP czy Email 

zapewniaj¹ w³aœciwe wykonywanie us³ug sieciowych.  85 
to jedyne rozwi¹zanie dla profesjonalistów utrzymania i optymalizacji 
ruchu w sieci miedzianej i œwiat³owodowej.

TMLANEXPERT  85
Analizator Sieci œwiat³owodowych i miedzianych

NOWOŒÆ!  

Tester 

DUAL MEDIA nPomiar 
RX/TX oraz mocy 

optycznej

nIdentyfikuje ruch 
w sieci z ocen¹ liczby 

i procentem b³êdów

nAnalizuje do 10 000 
pakietów lub pobiera 

na PC

nWszechstronne 
wyodrêbnianie danych 

do szybkiej indentyfikacji 
b³êdów

nKwalifikacja segmentów 
sieci testem RFC2544 przed 

aktywacj¹ sieci.

nAnalizuje ruch sieci VOIP, 
okreœla jakoœæ po³¹czeñ 

i statystykê

nWykrywa IPv6

nAutomatyczna identyfikacja 
b³êdów po³¹czenia, ramek i ruchu 

sieci

nIdentyfikacja pod³¹czonych 
urz¹dzeñ po typie MAC adresie i IP

nPojedyñczy lub podwójny port 
testu pêtli zwrotnej.

nKompletna kontrola pakietów 
podczas pracy sieci

EKSPERT POMO¯E TWOJEJ SIECI 
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EXPERT POMO¯E CI W ŒWIAT£OWODZIE I MIEDZI

EKRANY WYŒWIETLACZA 

LANEXPERT 85 to wszechstronny analizator okablowania strukturalnego, 

umo¿liwiaj¹cym u¿ytkownikom dostarczenie niezawodnego serwisu sieci przy u¿yciu 
jednego urz¹dzenia testowego. Instalatorzy LAN, technicy, administratorzy  
i dostawcy us³ug teleinformatycznych mog¹ teraz uzyskaæ profesjonaln¹ pomoc za 
rozs¹dn¹ cenê.

Ekran „VITALS” ukazuje prawid³owe warunki 
sieci. Analiza na bie¿¹co otrzymanych dobrych 
i z³ych ramek kwalifikuje sieæ jako „zdrow¹” lub 
z zak³óceniami wp³ywaj¹cymi na wynik testu.
Ekran „STRESS TEST” generuje ruch i mierzy 
wskaŸniki wydajnoœci, zgodnie z RFC 2544.

 

Lista wszystkich wykrytych protoko³ów 
z ogólnej liczby pakietów i procent ca³kowitego 
ruchu. Niektóre protoko³y IPv4 i IPv6 mo¿na 
rozszerzyæ, aby wyœwietliæ tzw. sub-protocols.

Pojedynczy lub podwójny port Funkcja 
testuj¹ca z mo¿liwoœci¹ wyboru rozmiaru 
ramki, szerokoœci pasma i przetestowaæ Okres. 
Wykazuje utraty pakietów i czas podró¿y 
do testowania urz¹dzeñ sieciowych lub 
segmentów.

Przechwytuje do 10 000 pakietów do analizy, 
okreœlaj¹c rozmiar pakietu, IP adresów Ÿród³a 
i odbiorcy, wykryty czas oraz typ pakietu. Filtry 
zdefiniowane przez u¿ytkownika przechwytuj¹ 
specyficzne dane potrzebne do identyfikacji 
problemów i monitorowania dzia³ania. 

85 wyœwietla  pod³¹czone 
urz¹dzenia wed³ug typu, MAC adresów i IP 
adresów. Urz¹dzenia s¹ wykrywane przez 
monitoring ruchu w sieci lub przez wykrycie 
emisji nadawania.
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SPECYFIKACJA

W³aœciwoœci fizyczne: D³ugoœæ, 
Szerokoœæ, Wysokoœæ 
Wymiary: 16.5 x 10.0 x 6.8 cm 
(6.50 x 3.95 x 2.70 cala) 
Waga: 612.7 g (21.6 oz) 
Zasilanie: 
Zestaw baterii Li-ion oraz zasilacz AC  
Warunki zewnêtrzne: 
Temperatura pracy 0° do 45°C 
Temperatura przechowywania -10° do 
60°C 
Wyœwietlacz: 
Kolorowy ekran dotykowy LCD (320 x 
240 x RGB) 
Typy Sieci: 
1.25 Gb/s Jednomodowa lub 
Multimodowa
10/100/1000 base-TX 
Typy z³¹czy: 
Z³¹cza LC w module SFP 
jednomodowym i multimodowym
RJ45 w module SFP
Z³¹cza USB A & USB B 
Z³¹cze zasilacza AC/£adowanie baterii 

Wygl¹d produktu i specyfikacja mog¹ 
ulec zmianie bez powiadomienia. 

PORÓWNANIE URZ¥DZEÑ Z SERII LANEXPERT
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