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WIE WE ZIJN

ONZE TESTERS

De testers vallen in drie verschillende categorieen; datakabel testers, netwerktesters 
en telecomtesters.

De reeks datakabeltesters omvat eenvoudig te gebruiken koper- en glasvezeltesters 
voor kabelverificatie, ethernet-transmissietests en kabel certificering.

Deze unieke reeks van netwerktesters helpt u bij het lokaliseren van fouten en het 
oplossen van problemen in het netwerk. Ze voorkomen kostbare ‘’downtime’’ door 
technici de oorsprong van het probleem in het netwerk te laten zien. Voorbeelden zijn: 
incorrecte IP configuraties en netwerk services, problemen met bandbreedte en PoE 
voeding.

De telecom testers zijn ontworpen voor mobiele straalverbindingen tussen masten 
en centrales, en breedband internet waarin koper, glasvezel en draadloze netwerken 
gebruikt worden. Zij bieden volledige Ethernet testen aan voor telecom providers, 
voor het monitoren de providers SLA prestaties. 

Het leveren van verbindende producten en 

diensten die het werk van de installateur of 

controleur vereenvoudigen, verduidelijken en 

productiever maken.

VISIE
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PRODUCTMATRIX
CCTV                                              DATAKABEL TESTEN NETWERK TESTEN TELECOM TESTEN

SecuriTEST 
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Tone & 
Probe VDV II SignalTEK 

CT LanTEK III FiberTEK 
III OTDR II OC I FiberMaster VFF5 SignalTEK 

NT NaviTEK NT LanXPLORER 
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UniPRO 
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Automatisch gegenereerde testrapporten o o o o Plus & Pro o o o

Wiremap testen o o o o o o o

Vaststellen van de afstand tot de fout o Pro o o o o o

Kabel traceren en identificeren o o
met 

optionele 
probe

met 
optionele 

probe

met optionele 
probe

met 
optionele 

probe

met 
optionele 

probe

met optionele 
probe

met 
optionele 

probe

Decoderen van CDP/LLDP/EDP o Plus & Pro o o

Hub blink o Plus & Pro o o o o

Vaststellen van de kabellengte o Plus & Pro o o o o o o

Ping en Traceroute test o o o o o

PoE service detectie o Pro o o o o

PoE belasting test o Plus & Pro o o

Service detectie van PBX en ISDN Pro o o o o o

Ethernet transmissie testen - kabel o o o

Ethernet transmissie testen - netwerk o o

Kabel certificeren - koper o

VoIP diagnostiek o

Monitoren van QoS o o

Geavanceerd netwerk troubleshooten o o

Netwerk controle/weergeven van IP apparaten o

Security camera setup o
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Automatisch gegenereerde testrapporten met FiberTEK III o o o o Pro o o

Vaststellen van de afstand tot fout o

Kabels traceren en identificeren met FiberTEK III o o o o

Vaststellen van de kabellengte met FiberTEK III o o o

Decoderen van CDP/LLDP/EDP o Pro o o

Hub blink o Pro o o

Ping en Traceroute test o Pro o o

Kabel certificeren - glasvezel met FiberTEK III o
met optionele 
power meter 

module
o

Attenuation test met FiberTEK III o
met optionele 
power meter 

module
o o

Lengte van de link met FiberTEK III o o o

Gedetailleerde diagnostiek van de verliezen o

Macro Bend detectie o
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RFC2544 test o

Jitter, vertraging, frame verliezen, doorvoer test o

Y.1564, NetSAM test Pro

SLA, SLA-Tick test o

BERT test, genereren dataverkeer o

Loop back Pro o o o

EFM, IMA, ATM binden o

G.SHDSL.bis testen (telecom) o

Ethernet testen voor providers o o

IDEAL AnyWARE App compatibility o o o o Plus & Pro o
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CCTV camera tester

KENMERKEN

• Maak verbinding met 
verschillende camera's via 
RJ45-, Wi-Fi- of BNC-
poorten

• Voed de camera met 12V 
van de Li-Ion-batterij of PoE 
/ PoE +

• Snellere camera login 
met behulp van de unieke 
QuickIP ™ -functie

• Uitgebreide camera 
instellingen met richten, 
focus, PTZ, presets en 
netwerk instellingen 

• Bewijs van installatie 
middels PDF-rapporten 
die cameraparameters 
en meerdere video-
screenshots weergeven

• Elimineer giswerk 
met hulprogramma’s 
voor het oplossen van 
netwerkproblemen

Artikelnummer Leveringsomvang

R171000

SecuriTEST IP Digitaal / Analoog / HD Coax 
CCTV-testapparaat.
 1 x SecuriTEST IP-camerastester, 1 x draagtas, 2 x 
nekriemen, 1 x PSU EU / UK / US / AU-adapters, 
1 x kabeltracer / afstandsbediening, 1 x 3 m Cat. 
5e UTP-patchkabel, 1 x 3 m coaxkabel met twee 
uiteinde BNC (m) -aansluitingen, 1 x 3 m DC12V 3,5 
(f) tot 2,5 (f) voedingskabel, 2 x RS485 vrouwelijke 
groene stekkers, 1 x 0,5 m RS485-kabel met 
vrouwelijke groene plug en twee clips, 1 x 0,5 m 
mannelijke audioclip met ander uiteinde twee 
clips, 1 x beknopte handleiding, 1 x 8 GB microSD-
kaart en lezer met USB-adapter

Artikelnummer Optionele accesoires

R171050 1 x vervangende kabeltracer / afstandsbediening

R171051

1 x vervangende accessoireset voor SecuriTEST 
IP. 1 x coaxkabel met tweezijdige BNC (m) 
-aansluitingen, 1 x DC12V 3,5 (f) tot 2,5 (f) 
voedingskabel, 2 x RS485 vrouwelijke groene 
stekker

R171052 1 x vervangende batterij

SecuriTEST IP
SecuriTEST IP is een installatietester en een 
troubleshooting tool voor digitale / IP-, HD coax- 
en analoge CCTV-camerasystemen. Met een 
enkele tester die kan voeden, configureren en 
documenteren, De SecuriTEST IP verhoogt de 
productiviteit van start tot finish.

Voedingscapaciteit voor camera's via PoE / PoE + 
(Power over Ethernet) of standaard 12V gelijkstroom 
met behulp van de interne Li-Ion batterij, waardoor er 
geen externe stroomadapters en PoE injectoren nodig 
zijn.

De QuickIP ™ -functie laat installateurs die weinig 
ervaring hebben met IP camerasystemen snel en 
gemakkelijk verbinding maken met camera's , zonder 
daarbij een netwerkexpert te hoeven zijn. 

Maak professionele testrapporten, inclusief screenshots 
van het videobeeld, om te controleren of het werk met 
succes is afgerond om extra onderhoud te voorkomen. 
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KOPER installatie

KENMERKEN

AMPLIFIER PROBE

•  Werkt met elke Tone 
Generator (62-160) voor 
het identificeren en volgen 
van draden binnen een 
groep. 

• Instelbaar volume voor 
extra gevoeligheid en kan 
ingesteld worden voor elke 
werkomgeving. 

• Verzonken AAN/UIT knop 
voorkomt het leeglopen 
van de batterij

• Weergave van 
batterijniveau

• Te gebruiken met VDV II, 
NaviTEK NT, SignalTEK 
CT, SignalTEK NT en de 
LanXPLORER

• Voorzien van 9V batterij

TONE GENERATOR

• Biedt vier functies: 
genereren van een 
toon, continuïteitstest, 
bevestigen van polariteit 
en slimme batterij

• F-connector poort voor 
het tonen en traceren van 
COAX kabels en CAT 5 
systemen

• Drie verschillende tonen 
kunnen via het voorpaneel 
geselecteerd worden

• Gescheiden slimme batterij 
status voor extra spanning 
en vermogen voor test 
sets. 

• Verwijderbare/
vervangbare test kabels

• Voorzien van 9V batterij

Artikelnummer Leveringsomvang

62-160 Toon generator - RJ11 patchkabel en 
snoerenset

62-164 Amplifier probe - toon versterker

33-864

Kabelzoeker set met nieuwe functies voor 
een volledige oplossing. In deze set zit de 
62-160, 62-164, een draagtas en diverse 
toebehoren.

62-140

Kabelzoeker set TraceTone betaande uit 
een Amplifier probe en een toon generator 
compleet met krokodilbekklemmen met RJ11 
interface en patchkabel

Tone & Probe
AMPLIFIER PROBE

De Amplifier Probe is ontworpen voor het 
identificeren van kabels en draden binnen een 
groep, zonder de isolatie te beschadigen. Zelfs 
bij een grote bundel aan kabels kan de Probe de 
goede kabel identificeren. 

TONE GENERATOR

Gebruik de tone generator voor het aanbrengen 
van een toonsignaal op het twisted pair of de 
enkele geleider, en volg de kabel met de probe. 
Kan gebruikt worden op twisted pairs, coax, 
ontkoppelde AC bedrading.
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KOPER installatie

KENMERKEN

• RJ45, RJ11/RJ12 en coax 
poorten

• De TDR technology traceert 
kabelfouten en de locatie 
daarvan 

• Mogelijkheid om kabels te 
identificeren en traceren 
met de Tone Probe 
(optioneel)

• PoE service detectie 
inclusief weergave van de 
spanning

• Ondersteunt alle 
gebruikelijke LAN kabels. 

(TIA 568A/B)

• Groot verlicht scherm 
dat resultaten duidelijk 
weergeeft

• Identificeert analoge 
(PBX) en digitale (ISDN) 
telefoonlijnen

• Geeft de netwerksnelheid 
en duplex informatie weer

• Poort blink voor het visueel 
traceren van de kabel

• Spanning protectie - test 
wordt beeindigd bij >2 V 

Artikelnummer Leveringsomvang

R158000

VDV II – Telefoon, Data en Video 
kabeltester.
Wordt geleverd met: 1x tester, 1x dual poort 
remote unit, 1x coax remote unit, 1x alkaline 
batterij, 1x gebruikshandleiding

R158002
VDV II Plus – Telefoon, Data en Video 
kabeltester.

R158003
VDV II Pro – Telefoon, Data en Video 
kabeltester.

Leveringsomvang voor de VDV II Plus & Pro: 1x tester, 1x dual 
poort remote unit, 1x coax remote unit, 1x alkaline batterij, 1x 
gebruikshandleiding, 2x RJ45 naar krokodilbekklem kabel 390 mm, 
2x afgeschermde RJ45 naar RJ45 kabel 150 mm, 2x RJ12 naar RJ12 
kabel 100 mm, 1x F-type plug naar F-type plug kabel 230 mm, 1x F-81 
barrel splice, 1x BNC female adapter, 1x RCA female naar F-type male 
adapter, 1x RCA female naar F-type female adapter, 1x wallet wiring 
card, 1x draagtas 

Artikelnummer Aanbevolen accessoires

158050 Kit van 12 x RJ45 remote units (#1 - #12)

158051 Kit van 24 x RJ45 remote units (#1 - #24)

158053 Kit van 12 x coax remote units (#1 - #12)

62-164 1 x IDEAL Amplifier Probe

VDV II

De VDV II serie zijn eenvoudig 
te gebruiken kabeltesters die 
de integriteit van kopere kabels 
controleren voornamelijk gebruikt in 
woningen, kantoren en industriele data 
of video installaties.

Omschrijving is voor het VDV II Pro model. Voor de kenmerken van 
de VDV II Plus en VDV II, bezoek onze website: www.kwx.nl
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KOPER installatie

KENMERKEN

• Snelle autotests geven de 
netwerkprestaties binnen 
enkele seconden weer

• Ondersteunt het meten 
van shielded en unshielded 
twisted pair bekabeling: 
CAT5e, CAT6, CAT6A en 
CAT7

• Kan 5000 testresultaten 
bewaren, zodat zelfs de 
grootste opdrachten 
uitgevoerd kunnen worden

• Identificeer en traceer 
kabels met de optionele 
Tone Probe (62-164)

• Het automatisch genereren 
van PDF testrapporten 

maakt het documenteren 
zeer eenvoudig

• Test de bekabeling tegen 
de internationale standaard 
IEEE802.3ab om de 
prestaties van de kabel te 
garanderen

• Hoeft niet jaarlijks 
gekalibreerd te worden, is 
dus voordelig in gebruik

• Op locatie vervangbare 
RJ45 contacten zorgen 
ervoor dat u snel weer 
verder kunt met werken

Artikelnummer Leveringsomvang

R156004

SignalTEK CT – Datakabel transmissie 
tester 
1x display handset, 1x remote handset, 2x NiMH 
batterijen, 2x patchkabel 30 cm, CAT5e STP, 
2x netvoedingsadapters, 1x USB Wi-Fi adapter, 
1x gebruikshandleiding, 1x draagtas

Artikelnummer Aanbevolen accessoires

150058
1x RJ45 tool voor het vervangen van de RJ45 
contacten, 10x RJ45 contacten

151052 1x Alkaline batterij module

62-164 1 x IDEAL Amplifier Probe

Voor extra accessoires, bezoek onze website www.kwx.nl

SignalTEK CT

Wanneer u datakabels installeert of onderhoudt, 
de SignalTEK CT stelt u in de gelegenheid om 
testrapporten te genereren in PDF formaat die de 
geïnstalleerde verbindingen testen aan de Gigabit 
Ethernet standaard.

SignalTEK CT geeft netwerkbeheerders de garantie dat 
de geïnstalleerde kabel de bandbreedte ondersteund 
die toepassingen als VoIP, IP CCTV en Video streamen 
nodig hebben.

Download de gratis app vandaag nog
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KOPER installatie

KENMERKEN

• Nieuwe troubleshooting 
functionaliteiten die tijd en 
geld besparen: lokaliseren 
van verborgen connecties, 
splices en kabelfouten met 
de Time Domain Return 
Loss (TDRL) en Time 
Domain Crosstalk (TDX)

• Delen van testdata: sluit de  
meegeleverde USB Wi-Fi 
adapter aan om gebruikt 
maken van de IDEAL 
AnyWARE app op uw 
mobiele apparaten. 

• Lange levensduur van de 
batterij: 18 uur bij continu 
gebruik

• Nieuwe permanent 
link adapter bespaard 
geld: verkleint de 
uitvaltijd en verlaagt de 
onderhoudskosten door 

de op locatie vervangbare 
RJ45 contacten. 

• LanTEK III Talk Set: praat 
met uw collega via de koper 
of glasvezel verbindingen

• Toongenerator op beide 
test units: mogelijkheid tot 
het identificeren en traceren 
van kabels met de optionele 
amplifier probe (62-164)  

• Autotest knop op beide 
units: uitgebreide test 
resultaten binnen enkele 
seconden; uit te voeren 
door een enkel persoon

• Robuust ontwerp: rubberen 
behuizing, beschermt 
display en afgedekte 
poorten voor de metingen.

• Onafhankelijk geverifieerd 
door Intertek

De LanTEK III is een eenvoudig te gebruiken 
kabel certificeerder die test volgens de normen 
van de TIA en ISO/IEC, voor het testen tot en 
met CAT 7A/1000 MHz. 

LanTEK III

Artikelnummer Leveringsomvang

R161001

LanTEK III-500MHz – (test adapters apart 
bestellen) Inhoud: 500 MHz Kabel Certificeerder. 
TIA/EIA CAT 6A/ ISO Klasse EA. LanTEK III display/
remote handsets, Li-ion batterij (2), universele 
netvoedingsadapter (2), USB kabel, headset (2), hanging 
strap (2), korte gebruikshandleiding, draagkoffer, USB 
Wi-Fi adapter (1), permanent link adapter - R161051 (2)

R161002

LanTEK III-1000MHz – (test adapters apart 
bestellen) Inhoud: 1000 MHz Kabel Certificeerder. 
TIA/EIA CAT 7A/ISO Klasse FA. LanTEK III display/
remote handsets, Li-ion batterij (2), universele 
netvoedingsadapter (2), USB kabel, headset (2), hanging 
strap (2), korte gebruikshandleiding, draagkoffer, USB 
Wi-Fi adapter (1), permanent link adapter - R161051 (2)

R161003

LanTEK III-500MHz – (incl. PL adapters)
Inhoud: 500 MHz kabel certificeerder. TIA/EIA CAT 6A/
ISO Klasse EA. LanTEK III display/remote handsets, Li-ion 
batterij (2), universele netvoedingsadapter (2), USB kabel, 
headset (2), nekkoord (2), korte gebruikshandleiding, 
draagkoffer, USB Wi-Fi adapter (1), permanent link 
adapter - R161051 (2)

R161004

LanTEK III-1000MHz – (incl. PL adapters)
Inhoud: 1000 MHz Kabel Certificeerder. TIA/EIA CAT 7A/
ISO Klasse FA. LanTEK III display/remote handsets, Li-ion 
batterij (2), universele netvoedingsadapter (2), USB Kabel,  
headset (2), nekkoord (2), korte gebruikshandleiding, 
draagkoffer, USB Wi-Fi adapter (1), permanent link 
adapter - R161051 (2)

TRADE161003 Inruil van elke CAT 5 (en hoger) kabel certificeerder naar 
een LanTEK III-500MHz

TRADE161004 Inruil van elke CAT 5 (en hoger) kabel certificeerder naar 
een LanTEK III-1000MHz

Voor een volledige lijst van permanent link, channel test modules en 
andere accessoires, bezoek onze website www.kwx.nl

Download de gratis app vandaag nog
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FiberTEK III adapters worden gebruikt op 
de LanTEK III voor het snel en eenvoudig 
certificeren van SM en MM glasvezelkabels met 
hoge bandbreedte, inclusief ondersteuning voor 
encircled flux testen.

KENMERKEN

• Certificeren: Tier 1 
certificeren van SM en MM 
glasvezelkabels

• Troubleshooting:  Rode 
laser lichtbron voor het 
visueel lokaliseren van 
fouten

• Afgeschermde test 
poorten zorgen voor 
minimale verontreiniging

• Encircled Flux: 
conform aan de nieuwe 
glasvezelstandaard uit 2016 
IEC 14763-3 en ANSI/TIA-
526-14-C

• Veld kalibratie: 
verschillende kalibratie 
methoden om de 

accuraatheid van het 
apparaat volgens de 
normen te verzekeren

• Ondersteund alle 
gebruikelijke connector 
typen: bevat SC, FC, ST 
adapters, LC adapters zijn 
optioneel

• Vereenvoudigd bi-
directioneel meten: 
elimineerd het process van 
het manueel mergen van 
directionele tests in een 
record

• Normen: voldoet aan alle 
internationale normen 
waaronder TIA en ISO/IEC

GLASVEZEL installaties

FiberTEK III

Artikelnummer Leveringsomvang

R164005

FiberTEK III-MM LED Kit – bevat twee 
multimode FiberTEK III modules, draagkoffer, 
SC, FC, ST adapters voor modules (2 ea) , SC-SC 
patchkabels, 6x 50μm MMF conform de ISO/IEC 
14763-3 norm, snelstart handleiding

R164006

FiberTEK III-SM Laser Kit – bevat twee SM 
FiberTEK III modules, vergrendelbare draagkoffer, 
SC, FC, ST adapters voor SC-SC patchkabels, 6x 
50μm MMF conform de ISO/IEC 14673-3 norm, 
korte gebruikshandleiding.. 

R164007

FiberTEK III-MM LED & SM Laser 
Kit – bevat twee MM FiberTEK III modules, 
vergrendelbare draagkoffer, SC, FC, ST adapters 
voor modules, SC-SC patchkabels, 6 x 9μm SMF, 
6 x 50μm MMF conform de ISO/IEC 14763-3 
norm, gebruikshandleiding.

Artikelnummer Aanbevolen accessoires

R164060 FT III-Set van SC, FC en ST screw-on adapters

R164050 FT III-Encircled Flux 50/125um kabel SC - SC

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

Voor extra accessoires, bezoek onze website www.kwx.nl

Download de gratis app vandaag nog
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Artikelnummer Leveringsomvang

R230000
OTDR II - Quad OTDR met iOLM, draagkoffer,
iCERT (certificatie volgens internationale normen),
SC adapters (MM:UPC, SM:APC)

R230001
OC I - Optische certificeerder 850nm, 
1300nm, 1310nm en 1550nm, set van 2 units met 
SC adaptors, draagkoffers, Visual Fault Locator

Artikelnummer Aanbevolen accessoires

R230002
glasbezel inspectie probe, universeel 2,5mm 
adapter tips en zachte cover

R230050
OTDR II - Visual Fault Locator en Power meter
Optie voor SM en MM, SC adapters

R230051 Fastreporter 2 PC software

SOFT230OTDR OTDR II software optie

Voor het complete aanbod van accessoires, bezoek onze website 
www.kwx.nl

OTDR II        OC I

• Maakt gebruik van de 
intelligente Optical Link 
Mapper (iOLM), deze 
softwaremaakt van 
ingewikkelde grafieken 
duidelijk te lezen 
diagrammen en geeft 
elk'event' met een PASS/
FAIL status weer.

• Handig, lichgewicht, 
krachtige, tablet-
geinspireerd ontwerp

• Wi-Fi voor data download

• Event deadzone: 0.8m

• 7-inch touch screen 
geschikt voor buitengebruik

• Batterijduur van 12 uur

• Dynamisch bereik van 

• 32 dB in singlemode en 25 
dB in multimode

• Professionele PDF 
rapporten

• 7-inch touch screen - de 
grootste in de markt

• Certificeert twee kabels op 
twee golflengtes in 2,6 sec.

• Ingebouwde assistant 
helpt met de diagnose 
om referentie fouten te 
voorkomen

• Ingebouwde Encircled-Flux 
conform ANSI/TIA en ISO/
IEC

• 100% automatische kabel 
inspectie: eenvoudig proces 
met PASS/FAIl weergave 
aan beide kanten van de 
kabel

• Professionele PDF rapporten

• Resultaten gecertificeerd 
conform meerdere industrie  
standaarden tegelijk

• Beste in zijn klasse

• SM afstand van 160 km

OTDR II en OC I

OTDR II - Tier 2 glasvezel certificeren

De OTDR II is geoptimaliseerd voor multimode 
en singlemode glasvezel testen, deze volledig 
uitgeruste, eenvoudig te gebruiken OTDR in 
tablet vorm is het perfecte instrument voor 
troubleshooting, certificeren en dagelijkse 
veldtesten in glasvezelnetwerken.

Optische certificeerder (OC I) - Tier 1 glasvezel 
certificeren

De OC I glasvezel certificeerder met weergave 
van de optische verliezen is specifiek 
ontworpen voor datacenters en netwerken 
van grote bedrijven. De tablet met intuïtieve 
user interface went snel, maakt gebruikt van 
duidelijke icoontjes, start direct en op, heeft 
ingeprogrammeerde assistentie en drukt 
professionele rapporten af. 

GLASVEZEL installaties
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GLASVEZEL installaties

Artikelnummer Leveringsomvang

33-928
FiberMASTER MM/SM power meter met alleen 
850nm lichtbron (incl. draagtas, handleiding en 
kabelset)

33-931 FiberMASTER MM/SM fibre optic test kit 
(viervoudige lichtbron 850/1300/1310/1550)

Artikelnummer Aanbevolen accessoires

135051

Male FC (2,5mm) naar Female LC (1,25mm) 
connector zorgt ervoor dat LC verbindingen 
interface hebben met FC apparaten.
Inhoud: één adapter. Bestel twee stuks wanneer u 
de FiberMASTER gebruikt.

KENMERKEN

• Troubleshooten van 
glasvezelnetwerk 
componenten met de 
optische Power meter

• Weergave van power 
verlies in dB met de 
referentie functie

• Unieke vormfactor voor het 
makkelijk opbergen van de 
lichtbron zorgt ervoor dat 
ze tegelijk gebruikt kunnen 
worden

• Meet optische power in 
milliwatt (mW) en decibel-
milliwatt (dBm) voor 
troubleshooten

FiberMASTER

Met de IDEAL FiberMASTER kit kunt u op 
verschillende golflengtes de absolute power 
meten van de glasvezelkabel en de verliezen 
berekenen. Het meten van de absolute power 
is belangrijk tijdens het troubleshooten van 
uitrusting die wellicht niet goed functioneert. 
De dB kalibratie optie stelt de gebruiker in 
staat om een referentie level in te stellen voor 
de lichtbron en daarmee direct de verliezen 
berekenen zonder het handmatig te hoeven 
uitrekenen.

33-928
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Artikelnummer Leveringsomvang

VFF5 VFF5 - VISUAL FAULT LOCATOR
Doorgangstester voor glasvezelkabels (VFL)

Artikelnummer Aanbevolen accessoires

33-963-11
Glasvezelpenreiniger voor het schoonmaken van 
1,25mm connectors en 'feedtroughs' (LC)

33-963-10
Glasvezelpenreiniger voor het schoonmaken van 
2,50mm connectors en 'feedtroughs' (LC)

135051

Male FC (2,50mm) naar Female LC (1,25mm) 
connector zorgt ervoor dat LC connecties een 
interface hebben met FC apparaten. 
Inhoud: één adapter. Bestel twee stuks wanneer 
u gebruik maakt van de FiberMASTER of andere 
test sets.

KENMERKEN

• De VFF5 een hand-
held, batterij gevoed 
instrument en projecteert 
zichtbaar rood licht door 
de glasvezelkabel. De 
VFF5 wordt gebruikt om 
de doorgang tussen de 
uiteinden door te meten 
en lokaliseert bochten 
of onderbrekingen in 
splitsingen en eindpunten.

• Te gebruiken over een 
afstand van ongeveer 
5 km in multimode en 
singlemode glasvezelkabel. 
Gebruik de VFF5 als 
eerste testmiddel tijdens 
het troubleshooten of in 
combinatie met een OTDR 
om fouten op te sporen. 
Mogelijke onderbrekingen 

worden gevonden door het 
rode blinkende licht door 
de kabel (3mm of smaller).

• Uitgerust met een 650nm 
laserdiode met twee 
standen; knipperen en 
continu. Het ontwerp 
voorkomt dat de batterij 
snel leegloopt.

• Twee AA batterijen zorgen 
voor meer dan 30 uur aan 
continu licht en meer dan 
80 uur wanneer u gebruik 
maakt van knipperend 
licht. 

• Verpakt in een stevige 
metale behuizing en 
is voorzien van een 
universele connector die 
ST, SC en FC connectors 
ondersteund.

VFF5

De Visual Fault Finder is een zichtbare laser 
lichtbron voor het controleren van de doorgang, 
lokaliseren van onderbrekingen, slechte splices en 
beschadigde connectoren in optische bekabeling. 

Gebruikt om de continuïteit te controleren, 
testen en lokaliseren van onderbrekingen in 
glasvezelverbindingen, lokaliseert onderbroken 
verbindingen in eindkasten, of overal waar 
glasvezelkabels worden afgesloten en onderhevig zijn 
aan mechanische schade.

De VFF5 is de perfecte tool voor technici die te maken 
hebben met mechanische splitsingen en voorgepolijste 
connectoren waar lekkend licht een indicatie van een 
slechte verbindig is.

GLASVEZEL installaties
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KENMERKEN

• Netwerkprestatietest 
op koper en glasvezel 
netwerken volgens de 
IEEE802.3ab standaard

• Wiremap test voor 
eventuele fouten in de 
bekabeling volgens de 
TIA-568 standaard

• Gigabit link verificatie 
voor koper en 
glasvezelbekabeling

• PoE/PoE+ verificatie en 
geeft de spanning weer 
aan de kant van het 
apparaat

• Verifieer de netwerk 
configuratie (apparaat IP/
gateway adress/subnet 
mask)

• Switch poort dentificatie 
via LLDP/CDP protocollen

• Afstand tot de fout wordt 
snel gevonden door de 
TDR technologie (alleen 
op koper kabels)

• Mogelijkheid om kabels te 
traceren en identificeren 
met de Amplifier probe 
(62-164)

• Optische power indicatie 
(met SFP modules)

• Stress test van het 
netwerk voordat u 
apparaten gaat installeren 
die veel bandbreedte 
eisen

• Poort blink voor het 
visueel traceren van de 
kabel van de outlet naar 
de switch

• Weergave van het 
poort ID van LLDP/CDP 
switches

Artikelnummer Leveringsomvang

R156003

SignalTEK NT – Netwerk transmissie 
tester.
Inhoud: 1x display handset, 1x remote handset, 
2x NiMH batterijen, 2x patchkabels - 30cm, CAT 
5e STP, 2x netvoedingsadapter, 1x snelstart 
handleiding, 1x draagkoffer.

Artikelnummer Aanbevolen accessoires

62-164 IDEAL amplifier probe

MGKSX1
1 x 850nm SX MM SFP + glasvezel patchkabel 
accessoires set

MGKLX2
1 x 1310nm LX SM SFP + glasvezel patchkabel 
accessoires set

MGKZX3
1 x 1550nm ZX SM SFP + glasvezel patchkabel 
accessoires set

150058
1 x RJ45 insert extraction tool, 10 x Lifejack RJ45 
inserts

Voor het complete aanbod van accessoires, bezoek onze website   
www.kwx.nl

SignalTEK NT

Bij installatie, onderhoudt en het oplossen 
van problemen in datakabels en ethernet 
netwerken. SignalTEK NT stelt u in staat om 
prestaties te bewijzen tot Gigabit Ethernet-
transmissiesnelheden.

Door het simuleren van netwerkverkeer kunnen 
gebruikers van de SignalTEK NT de prestaties van het 
netwerk en de kabel controleren volgens de Gigabit 
Ethernet norm.

Gebruik de gratis IDEAL AnyWARE app om 
eenvoudig data te bekijken en rapporten de delen met 
collega's.

NETWERK Troubleshooter

Download de gratis app vandaag nog
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NETWERK Troubleshooter

KENMERKEN

• Poort en netwerk 
samenvattende 
informatie: druk op de 
Autotest knop om een 
weergave te zien voor het 
nader inspecteren van 
de netwerk parameters.

• VLAN detectie & 
besturing: het automatisch 
detecteren van VLAN ID's 
zorgt dat de gebruiker op 
het VLAN kan werken. 

• Benutten van het 
Ethernet: Real 
time weergave van 
hetnetwerkverkeer 
weergegevenals een 
percentage van de 
poortsnelheid van de 
afgelopen60 minuten.

• CDP/LLDP/EDP poort 
informatie: laat de 
poort informatie zien 
m.b.v. Cisco Discovery 
Protocol (CDP), Link 
Layer Discovery Protocol 
(LLDP) en Extreme 
Discovery Protocol (EDP).

• Netscan: geef een lijst 
weer van IP en MAC 
adressen van elke 
apparaat verbonden 
met het netwerk.

• Netwerk probe: laat 
een illustratie zien van 
het netwerk om de 
resultaten te verifieeren 
van elk component. 

NaviTEK NT

De NaviTEK NT is een netwerktester voor het 
troubleshooten en onderhoud aan actieve 
en passieve koper- en glasvezelnetwerken. 
Met een verbeterde grafische interface is 
het een stuk eenvoudiger om verschillende 
netwerkproblemen sneller dan ooit op te sporen. 

Vervolgens kunnen de tests opgeslagen worden als 
PDF rapporten en gedeeld worden met uw collega's 
wanneer u gebruik maakt van de gratis IDEAL 
AnyWARE app.

Artikelnummer Leveringsomvang

R153001

NaviTEK NT – Netwerk Troubleshooter. 
1x NaviTEK NT test unit, 1x Remote unit 
Nr. 1, 4x AA batterijen (niet oplaadbaar), 
2x patchkabel - 30cm CAT 5e STP, 1x 
gebruikshandleiding, 1x draagkoffer

R151003

NaviTEK NT Plus– Netwerk 
Troubleshooter.
1 x NaviTEK NT Plus test unit, 1 x Remote unit 
No. 1, *

R151004

NaviTEK NT Pro – Netwerk 
Troubleshooter.
1 x NaviTEK NT Pro test unit, 1 x Remote unit 
No. 1, *

*Toebehoren: 1 x oplaadbare batterij module, 1 x PSU EU/UK/
US adapters, 2 x patchkabels - 30cm, CAT 5e STP, 1 x USB Wi-Fi 
adapter, 1 x gebruikshandleiding, 1 x draagkoffer

Artikelnummer Description

MGKSX1
1 x 850nm SX MM SFP + glasvezel 
patchkabel accessoires set

MGKLX2
1 x 1310nm LX SM SFP + glasvezel 
patchkabel accessoires set

MGKZX3
1 x 1550nm ZX SM SFP + glasvezel 
patchkabel accessoires set

150058
RJ-45 replacement kit - Pack of 10 
replacement inserts with extraction tool

Voor het complete aanbod van accessoires, bezoek onze website   
www.kwx.nl

Omschrijving is op vasis van het NaviTEK NT Pro model. 
Voor de kenmerken van de NaviTEK NT Plus en NaviTEK NT, 
bezoek onze website www.kwx.nl

Download de gratis app vandaag nog



Proof of Performance 17

KENMERKEN

•  Deze unieke in lijn 
feature stelt u instaat 
het netwerkverkeer 
tussen twee apparaten te 
monitoren om lowlevel 
Ethernet issues vast te 
stellen die niet met een PC 
of een managed switch te 
detecteren zijn

• Bekijk wie u top 10 
apparaten zijn die het 
meest downloaden en 
uploaden

• Ondersteund IPv4 en IPv6

• Touchscreen voor het 
eenvoudig invoeren van 
data

• Voert een scan uit op het 
gehele netwerk inclusief 
printers, servers en PC's. 
Rescan en vergelijken. 
Dit is erg handig voor IT 
audits en troubleshooting

• Verzorgt een volledige 
analyse op laag 1 (fysieke 
kabel), laag 2 (data laag), 
laag 3(IP) alsmede op laag 
4 en hoger

• In het veld vervangbare 
RJ45 contacten elimineert 
kostbare downtime van 
versleten contacten of 
beschadigde connectoren

• Monitoren van VoIP 
en Quality of Service 
(QoS) inclusief real time 
transport protocol (RTP) 
en jitter

• Detectie van PoE en PoE+ 
met spanning, stroom, 
en power metingen om 
eventuele problemen te 
herkennen. Inlijn modus 
maakt het verbruik van de 
PoE apparaten inzichtelijk

Artikelnummer Leveringsomvang

R150001

LanXPLORER Pro - In lijn Netwerk 
Troubleshooter
1 x high sensitivity Wi-Fi antenne, 1 x IDEAL 
amplifier probe 62-164, 1 x RJ45 insert extraction 
tool plus 10x RJ45 inserts, 2 x power module 
(rechargeable), 2 x net PSU/lader, 
2 x 30cm RJ45 kabel, 1 x USB Wi-Fi adapter, 
1 x gebruikshandleiding (Engels), 1 x draagkoffer

Artikelnummer Description

MGKSX1
1 x 850nm SX MM SFP + glasvezel patchkabel 
accessoires set

MGKLX2
1 x 1310nm LX SM SFP + glasvezel patchkabel 
accessoires set

MGKZX3
1 x 1550nm ZX SM SFP + glasvezel patchkabel 
accessoires set

150058
RJ-45 replacement kit - Pack of 10 replacement 
inserts with extraction tool

Voor het complete aanbod van accessoires, bezoek onze website   
www.kwx.nl

LanXPLORER  
Pro
LanXPLORER Pro is een in lijn tester voor het 
zoeken naar problemen in actieve en passieve 
netwerken. Kan o.a. de Ethernet connectiviteit  
controleren en fouten in koper kabels. Netwerken 
kunnen bereikt worden door koper, glasvezel en 
Wi-Fi interface. 

NETWERK Troubleshooter

Download de gratis app vandaag nog
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TELECOM Testers

Artikelnummer Leveringsomvang

R152001 UniPRO MGig1 Solo:  Gigabit Ethernet
transmissie tester met een enkele koper poort

R152002
UniPRO MGig1 Solo Plus: Gigabit Ethernet 
Multistream Bidirectional transmissie tester met 
een koper en optische poorten

R152003
UniPRO MGig1 Solo Pro: GbE Multistream 
Bidirectional transmissie tester met een koper en 
optische poorten en Y.1564

R152008
UniPRO MGig1 Duo: Gigabit Ethernet 
transmissie tester met twee poorten voor 
koperleidingen.

R152009

UniPRO MGig1 Duo Plus: Gigabit Ethernet 
Multistream Bidirectional transmissie tester met 
twee poorten voor koperleidingen, optische 
poorten.

R152010
UniPRO MGig1 Duo Pro: GbE Multistream 
Bidirectional transmissie tester met twee poorten 
voor koperleidingen, optische poorten en Y.1564

R154000
UniPRO SEL1: Gigabit Ethernet Loop-back 
device met een enkele poort voor koperleidingen 
en optische poort.

Aanvullende inhoud: 
1 x NiMH batterij, 2 x patchkabels - 30cm CAT 5e STP, 1 x 
PSU met EU/UK/US adapters, 1 x CD handleiding, 1 x Engelse 
gebruikshandleiding, 1 x draagkoffer, 1 x nekkoord.

Voor het complete aanbod van accessoires, bezoek onze website 
www.kwx.nl

KENMERKEN

•  Reduceert de configuratie 
tijd met onafhankelijke 
setup parameters 
(apparaten, services en 
tests)

• Met één druk op de knop 
meerdere test uitvoeren

• De meest kosten efficiënte 
RFC2544/Y.1564 tester op 
de markt

• SLA-Tick (Service Level 
Agreement)

• Bit Error Rate Test (BERT)

• Multi Service (Stream) test

• Meerdere levels van VLAN 
(QinQ) en MPLS

• Uitgebreid inlijn netwerk 
monitoren

• IPv4 en IPv6 ondersteuning

UniPRO MGig1
Ontworpen voor uitgebreide turn-up testen, 
monitoren en troubleshooten van vaste 
lijnen, mobiele, straal en draadloze Ethernet 
verbindingen. UniPRO MGig1 is bruikbaar voor 
backhaul links met snelheden tot 1 Gb/s.

UniPRO MGig1 laat de gebruiker actuele bandbreedte 
en prestaties monitoren in vergelijking met de 
overeengekomen service levels van de provider. Hij 
kan ook ingezet worden voor een stres test en het 
monitoren van de LAN Backbone prestaties.

Voor de kenmerken per model, bezoek de website   
www.idealnetworks.net
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KENMERKEN

• Direct aan zetten en testen,  
netwerkfouten kunnen 
binnen enkele seconden 
gevonden worden en 
bespaart u veel tijd.

• Het vinden van fouten 
in koper bekabeling - 
het merendeel van de 
kabelfouten kan worden 
opgelost zonder hoog 
opgeleide inspecteurs.

• Simultaan testen van 4 
pairs - het is niet nodig 
om kabels individueel te 
testen. De gecombineerde 
prestatie van alle paren 
kan gemakkelijk worden 
gecontroleerd.

• Belangrijkste resultaten 
op het scherm - alle 
belangrijke resultaten 
worden direct op het 
startscherm weergegeven, 
direct na het aanzetten 
zonder tussenkomst van 
de gebruiker. Bespaart tijd 
en stelt geen  eisen aan 
de vaardigheid van de 
gebruiker. 

• Gedetailleerde resultaten 
voor elk paar - één druk 
op de knop geeft de 
gedetailleerde prestaties 
van elk paar weer.

• Eenvoudige installatie met 
behulp van multifunctionele 
soft keys - zeer makkelijke 
test- en systeeminstellingen.

• Prestatiedrempel 
targetsetting en 
vergelijking - serviceniveau 
targets kunnen vooraf 
worden ingesteld 
voor implementatie 
en maximaliseren de 
productiviteit van de 
gebruiker in het veld.

• Resultaten exporteren via 
USB, met datum, tijd en 
testeridentificatie - Met 
één druk op de knop 
kunnen meerdere projecten 
worden geupload voor 
analyses en rapporten. 
Registreert automatisch 
wanneer de test is 
uitgevoerd en op welke 
tester.

Artikelnummer Leveringsomvang

RPBCP000
UniPRO Gbis CO Plus – UniPRO Gbis 4-pair 
SHDSL / G.SHDSLbis tester met CPE en CO 
emulatie plus EFM / ATM / IMA bonding.

 RPBCPC00

UniPRO Gbis CO Pro – UniPRO Gbis 4-pair 
SHDSL / G.SHDSLbis tester met CPE en CO 
emulatie plus EFM / ATM / IMA bonding en 
OAM/Ethernet continuiteits test

Extra inhoud:
PSU, draagtas, draagriem, gebruikshandleiding op
CD, RJ45 DSL kabel en RJ45 naar 8 x 4mm Plug/Clip DSL kabel.

UniPRO Gbis
Compacte tester voor 4 pair G.SHDSL / G.SHDSL.
bis met ATM / EFM bonding UniPRO Gbis is een 
revolutionair instrument voor het testen van alle 
typen G.SHDSL service. Het combineert een state-
of-the-art DSL engine met een reeks van bruikbare 
kopere laag fout controle in een compacte hand-
held, batterij gevoedde tester.

UniPRO Gbis kan geprogrammeerd worden met 
prestatie targets voor de meeste G.SHDSL performance 
parameters, en levert zo een eenvoudige Rood/Green, 
Pass/Fail test.

Met de optionele CO (STU-C) emulatie, is de UniPRO 
Gbis te gebruiken in de verdeelkast van de straat en in 
huisinstallaties.

TELECOM Testers
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