
Fluke Networks er klar for PoE-markedet, med en rekke produkter for ulike PoE-test- og 
feilsøkingsoppgaver. Med MS-PoE slipper du å bekymre deg for PoE-installasjonen din. Du får en rask 
og enkel verifisering av din installasjon. Testeren oppdager selv aktuell PoE-klasse (0-8) i fra tilkoblet 
switch i samsvar med de nyeste PoE-standardene samt spenning i fra passive PoE-kilder. Med den 
splitter nye LinkIQ kan du forenkle PoE installasjonen og feilsøking - den viser par der strøm er levert, 
inkludert de forskjellige effektnivåene og par for implementering av doble signaturer, og LinkIQ vil 
faktisk også legge en belastning på tilkoblingen for å sikre at oppgitt strøm blir levert fra switchen over 
kablet infrastruktur. Med DSX analysator kan en sertifisere (feltterminerte) modulærplugger i linker 
(MPTL) som typisk kobler PoE-enheten til nettverket. I tillegg kan en utføre “+PoE”-tester som gir 
mulighet for et sett med resistansemålinger som  gir svar på at en sikker PoE -overføring er mulig på en 
link.

Nå er det på tide å oppgradere ditt gamle test-utstyr.

I en begrenset periode tilbyr Fluke Networks innbytte på opp til
25.000 kroner rabatt, inkludert alternativer med gold support. 

Du kan få opptil 20.000 kroner i rabatt ved innbytte av en ny DSX2-5000/T og 
DSX2-8000/T når du returnerer en gammel kobberkabeltester. Alternativt hvis du 
returnerer en kobber-sertifiseringstester inkludert fibermoduler for optisk tapstesting, vil din 
innbytterabatt på vårt 5000QI-sett være 25.000 kroner. Promo-modellene /T er til tilbudspriser 
(listepris minus innbyttingsrabatt), så du vil motta din nye tester umiddelbart til en rabattert pris. Etter 
det er det eneste du må gjøre å returnere de gamle testerne i tide (se vilkårene for mer informasjon).
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Innbyttevilkår 
• Rabatter er inkludert i prisene på modellnumrene 

som er oppført ovenfor, og kan ikke kreves ved kjøp 
av andre Fluke Networks -produkter.

•

• 

Innbytteinstrumenter som returneres må ha en 
lignende funksjonalitet som de som kjøpes og kan 
være av hvilken som helst modell. Vi godtar bare 
innbytteenheter som slås på, selv om det returnerte 
instrumentet kan være defekt. Ved tvister vil Fluke 
Networks Marketing avgjøre om en returnert tester 
vil betraktes som funksjonelt lik den kjøpte DSX.

Hvis gamle instrumenter ikke returneres innen 30 
dager etter dagen da Fluke Networks sendte din nye 
tester til din distributør, vil fakturering skje for den 
allerede innvilgede innbytterabatten.

•

• 

Kunden er ansvarlig for å sende de gamle testerne til 
Fluke Networks eller, utenfor EU, til deres 
distributør. Distributøren ordner deretter lokal 
resirkulering av det gamle utstyret.

Dette tilbudet er gyldig i EU, Norge, Sveits, 
Storbritannia, Midtøsten, Afrika og Tyrkia bare 
gjennom deltakende distributører, ved kjøp mellom 
1. september 2021 og 15. desember 2021.

• Denne byttekampanjen kan ikke brukes eller 
kombineres med andre tilbud eller spesialtilbud.

• I den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, 
kan dette tilbudet endres uten varsel.

Så enkelt er det. . .
Legg inn en bestilling på en versjon av en av de nevnte "T" -modellene
(dvs. DSX2-5000/T, DSX2-5000/GLD/T, DSX2-8000/T, DSX2-5000/GLD/T, 
DSX2-5000Qi/T eller DSX2-5000Qi/GLD/T) hos Alcadon AS . Når du bestiller en av "/T" -
modellene, får du rabattert pris (listepris minus bytterabatten).

Gå til www.dsxdeal.com umiddelbart etter at du har mottatt din nye kabeltester for å skrive 
ut forsendelsesdokumentet og etiketten for den gamle testeren.
VIKTIG: Fraktdokumentet inneholder en unik ID som vi sporer forsendelsen din med når 
den kommer til vårt lager. Kunder utenfor EU bør sende testeren med DSXDeal -
forsendelsesdokumentet til distributøren.

Hvis den gamle testeren ikke returneres innen 30 dager etter forsendelsesdatoen for den nye 
testeren, vil Fluke Networks fakturerer din distributøren innbytterabatten, som da videre vil 
fakturere deg.
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Vi er klare for  
PoE. Er du?
Oppgrader og spar opptil 
NOK 25.000,- 




