Kabeltesters

Wat zeggen klanten over Livingston
“Bij het certificeren van databekabelingsys-

“Ik heb de allerbeste instrumenten nodig die

temen is het belangrijk om de juiste appara-

gekalibreerd en compleet met accessoires

tuur te hebben. WIj weten dat Livingston dit

en rapportage software wordt geleverd.

altijd heeft, direct, uit voorraad leverbaar.”

Dat is precies wat ik krijg als ik bij Livingston

Kevin Stevens – Project Manager, STD Kabel Services

huur. Direct gebruiksklare apparatuur!”
Karel Westhout – INGENIEUR, Brick facilities

“Wij installeren diverse bekabelingsystemen:
coax, twisted-pair en glasvezel. Door te huren
bij Livingston is de nieuwste apparatuur voor
ons beschikbaar.”
Paul de Wit – FINANCIEEL MANAGER, Tripple-E installatie

Raadpleeg onze online catalogus:
Livingston.com
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LIVINGSTON TEST- & MEETAPPARATUUR

Kabeltesters

De betrouwbaarheid en kwaliteit van de bekabeling binnen
een netwerk beïnvloedt direct de prestaties van dat netwerk.
Van verminderde bandbreedte tot volledige netwerkuitval;
als u de bekabeling van een netwerk niet bij de installatie test,
bent u er nooit zeker van dat u het beste uit uw netwerk haalt.
Door het netwerk te testen met een kabel tester, bent u er zeker van dat de geïnstalleerde bekabeling voldoet aan de voorgeschreven prestatierichtlijnen voor de betreffende categorie,
zoals bijv. categorie 5 of 6a, en ook storingsvrij zal werken.
Livingston, Europa’s grootste verhuurbedrijf in meetapparatuur, biedt het allernieuwste in kabeltestapparatuur
voor verhuur, lease of verkoop tegen uiterst concurrerende prijzen
Neem nu contact op met één van onze sales engineers
die u zal helpen om de juiste kabeltester te vinden, die
voldoet aan uw behoefte en binnen uw budget past

Wat kunnen ingenieurs van Livingston verwachten:
›› Toegang tot de nieuwste kabeltesttechnologie
›› Optische en elektrische kabeltestoplossingen
›› Alle benodigde testapparatuur van één leverancier
›› Keuze binnen een brede prijsklasse
›› Professionele helpdesk
›› Levering binnen 24 uur
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Fluke DSX-5000

Ideal LanTEK II

CableAnalyzer

Cable Certifier - 1000 MHz - Class FA/Cat 7A

specifications

specifications

Future-ready VersivTM design

High speed testing

Unmatched speed for CAT 6A, Class FA and all current standards

Large internal memory store over 1,700 ISO Class E/ Category 6 tests
with graphs

ProjXTM System manages job requirements and completed tests
correctly

Exceptionally fast fibre testing with FiberTEK® FDX

Fluke CertiFiber Pro- Quad

RiserBond 1270A

Optical Loss Test Set 850/1300 & 1310/1550nm

TDR for Telecom and CATV

specifications

specifications

Fastest time to certify – two fibers at two wavelengths in six seconds.

Portable TDR for twisted pair and Coax cable

Convenient quad module supports both multimode and singlemode loss
testing

Measurement range: 19.400 meters at .99 VOP, 11.700 meters
at .60 VOP.

Full Encircled Flux compliance, required by ANSI/TIA and ISO/IEC

Storage: 8 waveform with full vertical resolution

Extended singlemode distance range to 130k

Serial I/O port on RS-232

3M Dynatel

Fluke Optifiber Pro

CableMarker Locator incl. iD 2273 M-iD”

Quad OTDR 850/1300 & 1310/1550nm

specifications

Directional Peak, Directional Null, Single Peak, locate modes
Large backlight, high resolution graphic display
Push button cable/pipe depth readout, continuous dept measurement
mode
Wet Section tagging
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specifications

Accelerate fiber certification with trace times as short as two seconds
in Quick Test mode
Quickly test datacenter fiber with pre-programmed settings
Easily characterize all connectors,splices and areas of high loss with
graphical EventMap™ view
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Hoe werkt het?
Als u van plan bent nieuwe meetapparatuur te kopen - en u heeft het vandaag nodig – maar u heeft niet het budget of
de financiële middelen om het te kopen, dan biedt easy2source u de ideale oplossing. Huur voor een vaste periode van
12 maanden en zet dan het contract om naar koop tegen een gereduceerde prijs. Hierbij heeft u altijd de geruststellende
gedachte dat u de huur tegen aantrekkelijke tarieven kunt verlengen als de financiën of het budget krap blijven.

Ons aanbod

Uw Voordelen

›› Bij aanvang een huurcontract voor 12 maanden
›› Maandelijkse automatische incasso

›› Inclusief volledige aftersales support, service
& training
›› Een flexibel alternatief voor kapitaalinvestering

Daarna de volgende opties:
›› Omzetting naar kontante koop tegen gereduceerde
prijs
›› Verlenging van de huur tegen aantrekkelijke
tarieven
›› De apparatuur boetevrij inleveren

›› Gebruikskosten aftrekbaar (tot uitvoering van
koopoptie)
›› Snelle beschikbaarheid
›› Flexibiliteit in behouden, upgraden, inleveren en
kopen
›› Inclusief alle standaard voordelen van huren
›› Technische ondersteuning

Fluke DSX-5000

›› Vervangende apparatuur service

CableAnalyzer

›› Inclusief kalibratie
›› Geen verborgen kosten
›› Garanties en onderhoudscontracten van leverancier
beschikbaar

Meer informatie of een offerte?

Huur voor slechts

€

419,- per maand

Optie tot koop na afloop van de huur voor

€

Voor meer informatie over hoe Livingston u kan helpen bij
het kopen van nieuwe testapparatuur, neem contact met
ons op via:
Tel:
+31 (0)318 588 688
Email: infoNL@livingston.com
Web:
livingston.com

4.995,-

13070233

Bezoek onze website op
www.livingston.com

Livingston Ltd, Nijverheidslaan 41, 3903 AN Veenendaal, Nederland, Tel: +31 (0)318 588 688
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