
LanTEK III-500 LAN certifieringstestare 

Komplett i väska, klar för användning att certifiera upp till 

Kat. 6A (Klass Ea) 
EAN: 0783250775651 / E-NR.: 4201609  
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Elma Instruments presenterar nu det senaste inom nätverkstestare från Ideal Industries – LanTEK 

III. Ideal är en av världens ledande producenter och leverantörer av nätverkstestare. LanTEK III 

är en videreutveckling av den välkända LANTEK II-serien, med en del förbättringar. LanTEK 

III kabeltestare är tillverkad för att kunna testa nätverksinstallationer med större noggrannhet och 

produktivitet, samt att reducera installations-/testtiden och omkostnaderna i både fiber- och 

kopparmiljöer. Lantek III kommer med nya Permanent Link-adaptrar med utbytbar spets (RJ45), 

vilket säkrar en bättre anslutning och därmed ett mer exakt test. LanTEK III-500 klarar att 

certifiera upp till Kat. 6A...  
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Elma Instruments presenterar nu det senaste inom nätverkstestare från Ideal Industries – LanTEK 

III. Ideal är en av världens ledande producenter och leverantörer av nätverkstestare. LanTEK III 

är en videreutveckling av den välkända LANTEK II-serien, med en del förbättringar.  

 

LanTEK III kabeltestare är tillverkad för att kunna testa nätverksinstallationer med större 

noggrannhet och produktivitet, samt att reducera installations-/testtiden och omkostnaderna i 

både fiber- och kopparmiljöer.  

 

Lantek III kommer med nya Permanent Link-adaptrar med utbytbar spets (RJ45), vilket säkrar en 

bättre anslutning och därmed ett mer exakt test.  

 

/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=0783250775651&HW=1&width=900&height=600
/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=0783250775651&HW=1&width=900&height=600
/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=0783250775651&HW=1&width=900&height=600
/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=0783250775651&HW=1&width=900&height=600
http://www.elma-instruments.se/_se/Produkter/Lists;Direct/p/0783250775651?shop.product.id=0783250775651&TabChoice=Description
http://www.elma-instruments.se/_se/Produkter/Lists;Direct/p/0783250775651?shop.product.id=0783250775651&TabChoice=Photo
http://www.elma-instruments.se/_se/Produkter/Lists;Direct/p/0783250775651?shop.product.id=0783250775651&TabChoice=Downloads
http://www.elma-instruments.se/_se/Produkter/Lists;Direct/p/0783250775651?shop.product.id=0783250775651&TabChoice=ConnectedItems


LanTEK III-500 klarar att certifiera upp till Kat. 6A (Klass Ea) installationer. Med en frekvens 

på 500 MHz, kommer LanTEK II-500 att uppfylla och certifiera ISO klass Ea/Kat. 6A standarder 

och nedåt. Med en kombination av bandbredd och Level IIIe noggrannhet (ETL-bekräftat), testar 

LANTEK III-500 med stor noggrannhet 1 Gigabit Ethernet nätverk. Testaren kan uppgraderes 

till Kat. 7A 1000MHz.  

 

Den nya LANTEK III har en testhastighet som är några sekunder långsammare än andra testare, 

men i gengäld får man en full klass Ea/Kat. 6A test - inkl. grafer och autospar! Den inbyggda 

USB-porten gör överföringen till en PC upp emot 20 gånger snabbare än traditionell seriell 

överföring. Vidare levereras Lantek III med det nya LanTek AnyWare så man kan sända sina 

tester till sina mobila enheter via WiFi.  

 

Nya felsökningsfunktioner som sparar tid och pengar – Lokalisera dolda anslutningar, skarvar 

och kabelfel med Time Domain Return Loss (TDRL) och Time Domain Crosstalk (TDX).  

 

LanTEK III har samma stora minne som LanTek II. Den kan spara över 1.700 ISO klass Ea/Kat. 

6A tester, inkl. grafer. Dessa tester bearbetas i den uppdaterade IDC (Ideal Data Center) 

programvaran version 2.5.  

 

LanTek III har fått en ny design, så den matchar Ideal networks-serien. Den har fått gummisidor 

för bättre skydd, samt ny färgskärm.  

 

LANTEK III’s batterilivslängd är hela 18 timmar. Man kan dessutom arbeta medan batteriet 

laddar. Till LanTEK III kommer också ett tvåvägs talkset (handsfree).  

 

Till LanTek III kan man köpa till moduler för fibertest (Fibertek III) för Tier 1 certifiering, se 

under tillbehör.  

 

Koppar- och fiberresultaten kan lagras och överföras till en PC. Med LANTEK III Ideal Data 

Center (IDC) programvara, är dokumentation och bearbetning av testresultat nu ännu enklare. 

Resultatet sparas som ett pdf-dokument, vilket inte ger möjlighet att ändra ett eventuellt 

testresultat.  

 

LanTEK III-500 levereras i ett set med en låsbar väska inkl. Display & Remote handsæt, USB 

WiFi-adapter, KAT6A RJ45 Permanent Link-adapter (2), Smart Litium-Ion batteri (2), 110-

240V nätadapter (2), USB-kabel (1), Talkset (2), bärsele (2), ETL-certifikat, snabbguide 

engelska samt manual på CD (engelska).  

 


