
Eigenschap Voordeel Waarde
Revolutionaire 
gebruikersinterface

Geeft de testgegevens, waar
onder de wiremap, de lengte 
van dradenparen, de afstand 
tot fouten, de kabelID en 
het apparaat aan het andere 
uiteinde, op één scherm weer

Voert alle verificatietests 75 % 
sneller uit en leidt tot minder 
frustraties en fouten

Ondersteuning voor 
meerdere media

Biedt ingebouwde ondersteuning 
voor modulaire RJ45, RJ11 
en coax Fkabels, zodat adapters 
overbodig zijn

Zorgt voor een forse tijdsbesparing 
doordat gebruikers naadloos 
spraak, data en videobekabeling 
kunnen testen; er hoeven geen 
adapters te worden vervangen

Serviceverificatie Detecteert voltage/polariteit 
van analoge telefoons, 10/100/ 
1000 Mbps Ethernetswitches 
en Power over Ethernet (PoE)

Stelt kabeltechnici in staat 
serviceproblemen uit te sluiten 
zonder dat ze problemen naar 
andere technici moeten doorspelen

IntelliTonetoongeneratie Lokaliseert op een veilige en 
efficiënte manier twistedpair 
kabels op actieve netwerken 
(switches, patchpanelen en 
muuraansluitingen)

Identificeert kabels in LAN
omgevingen in luttele minuten, 
zodat frustraties door urenlang 
via trialanderror te zoeken tot 
het verleden behoren

Robuuste behuizing Heeft een rubberen holster 
voor extra duurzaamheid; 
het ergonomische ontwerp 
garandeert een optimale grip

Voorkomt dat de tool frequent 
moet worden gerepareerd of 
vervangen, zelfs bij hardhandig 
gebruik in veeleisende werk
omstandigheden

MicroScanner2 Cable Verif ier

MicroScanner2 Cable Verifier – deze 
MicroScanner van de volgende generatie 
is grensverleggend op het gebied van 
het verificatietesten van spraak,  
data en videobekabeling. Met een 
gebruikersinterface die een forse 
tijdsbesparing oplevert, ingebouwde 
connectoren voor meerdere media  
en servicedetectiefunctionaliteit voor 
de meest voorkomende spraak, data 
en videoservices van vandaag, biedt 
deze tool kabelinstallateurs en onder
houdstechnici een ongeëvenaarde 
snelheid, optimaal comfort en een 
uitzonderlijke kracht.

De doelgroep van 
de MicroScanner2?
Technici die eenvoudige verbindings
problemen met bekabeling in bedrijven 
moeten oplossen en installateurs van 
datacombekabeling die tijdens het 
installeren moeten controleren of 
kabels correct zijn afgemonteerd.

Waarde voor de klant

Snelle referentiegids
MicroScanner2 Cable Verifier
Krachtig inzicht in spraak-, data- en videobekabeling



Accessoires Beschrijving

MS2-IDK27 MicroScanner2kit met Remote Identifiers #27 

MT-8200-63A IntelliTone ProTM 200 Probe

CLIP-SET RJ45naar8alligatorclipstestkabel

CIQ-RJA Modulaire adapter voor RJ45/11 

CIQ-COAX Coaxadapterkit voor RCA, BNC

MS2-CPK MicroScanner2 Professional Kitdraagtas

Model Beschrijving
MS2-100 MicroScanner2 Cable Verifier

Bevat de MicroScanner2, snelstartgids, gebruikercd, 2 AAbatterijen 
en een zachte draagtas

MS2-KIT MicroScanner2 Professional Kit
Bevat de MicroScanner2, de IntelliTone Pro 200 Probe, Remote Identifiers #27, 
patchkabels (shielded RJ45, RJ11, coax), snelstartgidsen, gebruikercd’s,  
2 AAbatterijen, 9 Vbatterij en luxedraagtas van Fluke Networks
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Fluke Networks’ testers voor koperbekabeling – Productvergelijking

Productfamilie DTX Cable 
Analyzer

CableIQ 
Qualification 

Tester

MicroScanner2 
Cable Verifier

Voldoet aan de garantievereisten van fabrikanten van bekabelingssystemen x

Voldoet aan de vereisten voor het testen met TIA/ISO Level III of Level IVnauwkeurigheid x

Biedt PASS/FAILresultaten die voldoen aan de TIA/ISOperformancestandaarden x

Biedt testrapporten met alle gemeten gegevens (MHz, dB, NEXT, ELEFEXT en RL) x

Kwalificeert bandbreedte van bekabeling voor VoIP, 10/100/1000 Mbps Ethernet en CATV x

Biedt de mogelijkheid om wiremap en kwalificatieresultaten op te slaan en te uploaden x x

Meet de afstand tot performancefouten (bijv. crosstalk of impedantie) x x

Detecteert de meest voorkomende spraak, data en videoservices x x x

Controleert de wiremap, de lengte van dradenparen en het apparaat aan het andere uiteinde x x x

Meet de afstand tot breuken en kortsluitingen x x x

MICROSCANNER2

PORT MODE

Document met technische 
gegevens over de MicroScanner2

Lit#2837322

Virtuele demo over de MicroScanner2

www.flukenetworks.com/microscanner2

Verkoophulpmiddelen 
voor de MicroScanner2

Positioneringsgids voor 
draagbare netwerktools
Lit#2584509

MicroScanner2

Met de oude kabelverificatietesters moes
ten gebruikers heen en weer schakelen 
tussen soms wel vier verschillende 
modi om alle testresultaten te kunnen 
bekijken. Dit vertraagde niet alleen het 
testproces, maar leidde ook tot heel wat 
frustraties en fouten. De MicroScanner2 
verlegt grenzen door alle belangrijke 
testresultaten, waaronder de wiremap, 
de lengte van dradenparen, de afstand 
tot fouten, de kabelID en het apparaat 
aan het andere uiteinde, op één enkel 
scherm weer te geven. Daar komt nog bij 
dat het de enige verificatietester is met 
detectiefunctionaliteit voor zowel POTS, 
10/100/1000 Mbps Ethernet als PoE, zo
dat technici serviceproblemen kunnen uit
sluiten wanneer ze problemen oplossen.
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