
LinkIQ™
O novo verificador  
de cabo+rede 
O primeiro verificador que combina a tecnologia 
de desempenho de cabos da Fluke Networks 
com o diagnóstico de comutador

www.FlukeNetworks.com

LIQ-100
Verificador de cabo+rede LinkIQ com:
 • ID remoto 1
 • Guia de consulta rápida
 • Cabo USB-C para USB-A
 • Cabo de carregamento
 • Cabo de ligação Cat6A
 • Adaptador modular RJ45/11
 • Alça de suspensão com suporte de ID remoto
 • Mala de transporte 

N.º de ref. 5226604

REMOTEID-1
ID de substituição 
para ID remoto 
#1 LinkIQ 
N.º de ref. 5235819

REMOTEID-KIT
Kit de ID remoto (ID #2-#7) para 
LinkIQ e MicroScanner PoE 
N.º de ref. 5006616

LIQ-KIT
Verificador de cabo+rede LinkIQ com:
 • ID remoto 1-7, 
 • Sonda IntelliTone, 
 • Guia de consulta rápida, 
 • Cabo USB-C para USB-A, 
 • Cabo de carregamento (com adaptadores 

internacionais), 
 • Cabo de ligação Cat. 6A, 
 • Adaptador modular RJ45/11, 
 • Alça de suspensão com suporte de ID remoto
 • Saco de transporte  

N.º de ref. 5226619 

 • Teste de desempenho de 
cabos até 10GBASE-T

 • Identifica as informações 
do comutador ligado 
(nome do comutador, 
número de porta  
e VLAN)

 • Deteta a classe (1-8)  
e potência de PoE  
e realiza um teste de 
carga do PoE disponível 
a partir do comutador 
ligado

 • Apresenta o comprimento 
do cabo, o mapa de 
cabos e a distância  
para circuito aberto  
ou curto-circuito

 • Efetue a gestão de 
resultados e imprima 
relatórios do  
LinkWare™ PC
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A verificação de cabos em que confia. 
A verificação de redes de que 
necessita.
Caraterísticas principais do produto:

A verificação de  
cabos em que  
pode confiar!
Autoteste simplificado
 • Apresenta o comprimento  

do cabo até 305 m
 • Fornece distância até avarias 

como circuitos abertos,  
curto-circuitos e cabo não terminado

 • O ID remoto permite um mapa de cabos 
completo da distância dos pares de cabos 
até à extremidade do cabo ou interrupção

 • Esquemas de mapeamento T568A ou T568B 
selecionáveis pelo utilizador

O LinkIQ™ valida o desempenho dos cabos 
através de medições baseadas na frequência

Velocímetro
Teste de largura de  
banda visível no 
velocímetro
Indicador de avaria: 
 • SEGUINTE
 • Perda de retorno
 • Perda devido a introdução
 • Mapeamento

A capacidade até 
10GBASE-T garante  
a preparação para o futuro

Documente o seu 
trabalho – Crie 
ficheiros PDF 
 • LinkWare™ PC integrado
 • 40 000 transferências por ano
 • O relatório pode ser  

personalizado para incluir  
o logótipo no canto superior 
esquerdo da página

IMPORTANTE: o relatório 
do LinkIQ não é um 
relatório de certificação 
de cabos, mas sim um 
relatório de qualificação

Diagnóstico  
PoE PSE*) 
Testes de PoE detalhados 
 • Instalar e resolver problemas  

de dispositivos PoE através da  
negociação de comutadores

 • Teste de carga PoE

*) Equipamento da fonte de alimentação

Garante que os clientes estão 
"preparados para PoE"

Identificar as  
informações do  
comutador ligado 
Informações principais do  
comutador 
 • Teste de desempenho de  

cabos até 10GBASE-T
 • Identificação total/parcial duplex
 • Nome do comutador
 • Número de porta
 • Informações VLAN

Simplicidade:  
Apenas são fornecidas 
informações essenciais

Armazenar 
resultados 
Pode ser guardados 
e documentados 
até 1000 resultados com  
o LinkWare™ PC

Documentação padrão 
da indústria

Identificar cabos
 • Localizar cabos numa  

parede ou sala de 
telecomunicações

 • Comutador para ligar  
intermitência da luz da porta

A sonda IntelliTone está 
incluída nas diferentes 
versões do kit, mas 
também pode ser 
adquirida em separado
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