IP-Tester Pinger Plus (Psiber)
Meetinstrument voor onderhoud aan netwerken / Netwerk-installatie en herkenning van IPadressen
De Pinger IP-tester wordt gebruikt voor de installatie en onderhoud van Local Area Networks
(LAN). De pingfunctie van de tester maakt een verbinding-test, een integriteitstest voor ontvangen
en verzonden data, een netwerkcapaciteitstest en een nauwkeurige detectie van dubbele IPadressen mogelijk. Verder levert de IP-tester het MAC-adres van IP-adressen en identificeert slecht
aangesloten kabelparen, die vaak storingen tussen het netwerk veroorzaken.
Met de DHCP-client emulatie kunt u inloggen op het netwerk en zo onder meer een IP-adres
verkrijgen, servers herkennen en het IP-adres, gateway-IP-adres en subnet masks weergeven.
Mocht u vragen hebben over de IP Tester Pinger Plus, dan kunt u de volgende technische
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00
03. Onze technische medewerkers geven u graag meer advies over deze IP Tester Pinger Plus en
al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.
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- Detectie verkeerde polariteit
- Krachtige ping-functie om beschikbaarheid
te controleren, dubbele IP-adressen,

- DHCP Client Emulatie met weergave van
IP-adres van de DHCP-server, toegewezen
IP-adres, gateway, IP-adres en subnet mask

transmissiefouten en responstijd, uitlezen

- Port identificatie met hubs en switches

van MAC-adressen

- Inclusief tas, batterij en handleiding

- Controle van de DHCP-server op basis van
beschikbaarheid

Technische specificaties
Netwerk herkenning

100baseTX (IEEE 802.3u)
10baseT (geen 100BaseT4)
1000baseT (1 Gb)

Telefoonherkenning

Geen

Kabeltracking

Ja

Poort-identificatie

Ja

Netwerktest

Ping, dubbele IP-adres, responstijden, Portzoekfunctie (op de hub of switch) beschikbaarheid,
DHCP-server, MAC-adressen,etc.

Stekker

RJ45

Omgevingsapparatuur

0 ... +50 ° C / 5 ... +95% RV

Voeding

1 x 9 V batterij (inbegrepen)

Afmetingen

170 x 80 x 30 mm

Gewicht

200 g

Omvang van de levering
1 x IP tester Pinger (Psiber), 1 x batterij, 1 x handleiding

Hier ziet u de Pinger Plus tijdens een netwerk
test

Hier ziet u de RJ45 stekker van de IP-tester
Pinger plus
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