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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

ONLINE NAKUPOVÁNÍ! VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI

V kanceláři i na cestách s aplikací Schrack Skladem v centrálním skladu Skladem v každém Schrack STORE

Datové produkty
Měřicí přístroje

www.schrack.cz ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA FOTOVOLTAIKA

1WLAN

Messtechnik  
für LAN-Netzwerk-Infrastrukturen

KATALOG
PRODUKTE UND HIGHLIGHTS

Kupfer Glasfaser

  

Ethernet



 

Mobil Code       
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HSETEST01S

w Schrack-Info
Tester kabeláže s LED ukazatelem je lehce ovladatelný ruční měřicí přístoj, který umožňuje přesnou

kontrolu zapojení jednotlivých vodičů a kabelů v instalované trase. Slouží ke kontrole zapojení 

kroucených párových kabelů a koaxů (RJ45, RJ11, BNC). Jedná se o jednoduchý přístroj, kde jsou 

výsledky měření zobrazeny na LED diodách.

• Napájení: 1x baterie 9 VDC

• Maximální délka kabelu: 305 metrů

• Testování kontinuity stínění

• Obsah balení: Hlavní a vzdálená jednotka, baterie 9 VDC (2x), plastová redukce RJ11/RJ12 (2x), 
kožené pouzdro

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Jednoduchý tester kabeláže s LED displejem, konektory RJ45, RJ11 a koax (BNC) HSETEST01S

 

Měřicí přístroje

w Měřicí přístroje základní 



 

Mobil Code       
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HMSCM200 HMSCM500 HMSCM600 HMSCM800

w Schrack-Info
Měřicí přístroje řady CableMaster představují základní přístroje pro měření strukturované kabelaže. Verifikují základní parametry fyzické 
kabeláže. V nabídce 4 základní modely, které se liší funkcemi a možnostmi měření včetně tisku jednoduchých měřicích protokolů. Přehled 
jednotlivých typů a funkcí je zobrazen v následující tabulce.

CableMaster 200 – kompaktní a ekonomicky výhodný nástroj pro měření zapojení a průchodnosti linky.

CableMaster 200 je cenově výhodný, kompaktní tester průchodnosti a zapojení kabelů Ethernet. Je vhodný zejména pro ověření fyzického 
zapojení vodičů a jejich následné kontroly. Prezentace výsledků na černobílém displeji. Funkce Mapper ID. Konektory RJ45.

CableMaster 500 – kompaktní kabelový tester a lokalizátor poruch.

CableMaster 500 je univerzální nástroj pro lokalizaci poruch kabelů v datových, telefonních a koaxiálních kabelech. Funkce měření délky 
umožňuje snadné zjištění místa poruchy. Vestavěný generátor tónů je též užitečným nástrojem pro vyhledávání chyb. Funkce Mapper ID –  
lze identifikovat až 19 vzdálených koncových prvků kabeláže včetně ověření správnosti fyzického zapojení. Velký a přehledný displej.

CableMaster 600 – Elegantní a výkonný nástroj pro měření kabeláže včetně tisku jednoduchých měřících protokolů.

CableMaster 600 je určen jako verifikační nástroj zapojené kabeláže. Umožňuje tisk jednoduchých měřicích protokolů. Základem je ověření 
zapojení včetně měření délky. Připojení k počítači přes USB port. Tester navíc nabízí možnost jednoduchého síťového testu. Funkce PoE 
najde uplatnění při kontrole linek umožňující napájení koncového prvku (Power Over Ethernet). Nabízí zjištění celé řady problémů, jako jsou 
např. trasování kabeláže, detekci rychlosti Ethernetu (max. 1 Gbps) a identifikaci portů. Hodí se jako profesionální nástroj, kde není potřeba 
certifikace. Ideální nástroj pro ověření správného zapojení a zdokumentování fyzického zapojení.

CableMaster 800 – profesionální nástroj pro měření metalické kabeláže a síťovou diagnostiku. 

CableMaster 800 slouží pro měření a diagnostiku strukturované kabeláže a koaxiálních kabelů na bázi konektorů RJ45 a F. Vyznačuje se 
barevným displejem a intuitivním ovládáním. Nedílnou součástí je možnost testování úrovně Power Over Ethernet. Nabízí tedy stejné funkce 
jako model CableMaster 600, rozšířené navíc o možnost síťové diagnostiky.

Měřicí přístroje

w Měřicí přístroje verifikační 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 

Objednací číslo HMSCM200-- HMSCM500-- HMSCM600-- HMSCM800--
Fyzické testování kabeláže: ✔ ✔ ✔ ✔
Zapojení vodičů (wiremap, zkraty, otevřené konce,..) ✔ ✔ ✔ ✔
Výskyt napětí ✔ ✔ ✔ ✔
Tónový generátor ✔ ✔ ✔ ✔
Mapper ID (označení jednotlivých linek) ✔ ✔ ✔ ✔
Měření délky - kapacitní  ✔   
Měření délky - TDR   ✔ ✔
PoE   ✔ ✔
Paměť pro měření / PC sofware   ✔ ✔
Analýze sítě:     
Hub Flash  ✔ ✔ ✔
Detekce Ethernet rámce a stanovení rychlosti   ✔ ✔
Link/Ping Test    ✔
LLDP, CDP, NDP    ✔
Rozpoznání VLAN    ✔
Podpora IPv6    ✔
Podporovaná rozhraní:     
RJ45 ✔ ✔ ✔ ✔
RJ 11-12  ✔   
Koax (Typ F)  ✔ ✔ ✔
USB port (datový výstup)   ✔ ✔
Příslušenství ✔    
Mapper-ID-Set RJ45 ✔ o o o
Mapper-ID-Set Koax  o o o
Kroko-svorky  o o o
Vzdálená jednotka pro Wiremap(RJ45 a RJ11-12)  o 1 1
Kabel RJ45   2 2
Kabel mikro-USB   ✔ ✔
Taška nebo pouzdro (kufr)   ✔ ✔
o = volitelné příslušenství     
 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Měřicí přístroj CableMaster 200 HMSCM200

Měřicí přístroj CableMaster 500 HMSCM500

Měřicí přístroj CableMaster 600 HMSCM600

Měřicí přístroj CableMaster 800+ HMSCM800

 

Měřicí přístroje

w Měřicí přístroje verifikační 
TESTOVÁNÍ KABELÁŽE A DIAGNOSTIKA SÍTĚ - ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- Wiremap (kontrola fyzického zapojení jednotlivých vodičů) 

- Měření délky metodou TDR

- Rozpoznání vyššího napětí na vodiči včetně upozornění

- Test a rozpoznání úrovně PoE

- Funkce mapování portů (zásuvek) 

- Toning

- Ukládání výsledků měření a tvorba jednoduchého měřicího protokolu

- Rozpoznání Ethernetového protokolu a šířky pásma

- Test PING

- Rozpoznání LLDP, CDP a NDP

- Detekce VLAN

- Podpora IPv6
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

HMSPROBE

w Schrack-Info
Sonda pro snadné rozpoznání kabeláže

Při zapojování kabeláže často vzniká problém, kudy a kam vedou jednotlivé kabely, popř. kde a kam 
je zapojen konkrétní vodič či pár. Pomocí této sondy společně s tónovým generátorem lze tento problém 
vyřešit.

• Vyhledává spojení a vedení kabeláže u jakéhokoliv fyzického zapojení

• Lokace a tracking kabelů ve stěnách a v úložné technice

• Identifikace portů u aktivních prvků (přepínač, směrovač)

• Podporovaná rozhraní: RJ11/RJ12/RJ45, krokosvorky

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

CableTracker Probe - tónový generátor se sondou pro HMSCMxxx, typ CT15 HMSPROBE

 

Měřicí přístroje

w Cable Tracker a detektory vodičů 

 

Mobil Code       
 



 

 

Mobil Code       
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HMSNXXG1G

DOKUMENTACE BERT

PoE SFP

UPGRADE

w Schrack-Info
Měřicí přístroj NetXpert XG představuje vysoce výkonný analyzátor sítě. Ověřuje, zda kabelové trasy podporují maximální přenosové 
rychlosti až 10 Gbps bez ohledu na fyzickou kabelážní kategorii kabelů, patchpanelů nebo zásuvek. NetXpert XG provádí 3 základní ucelené 
testy, na jejichž základě dojde ke komplexní analýze dané sítě.

Nové standardy definující rychlost přenosu dat až 10Gbps jsou velkou výzvou pro analyzátory poslední generace. Obzvláště kabeláž pro 
bezdrátové přístupové body musí podporovat stále rostoucí rychlost přenosu dat.

Měřicí přístroje

w Analyzátory síťového provozu 
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Test chybovosti bitů, ACR(SNR) a zpoždění přenosu

Provedením testu bitové chybovosti (BERT) a testů založených na standardech podle IEEE 802.3an NetXpert XG ověří bezchybný přenos 
dat až do 10Gbps. Testy zahrnují další parametry, které mohou ovlivnit přenos Gigabitové rychlosti, jako je poměr signálu k šumu (SNR) a 
zpoždění signálu (DELAY&SKEW). Zpoždění signálu označuje časové zpoždění signálu mezi použitými páry vodičů. Nadměrné zpoždění 
může mít za následek vážné zhoršení přenosového výkonu, takže přijímač nemůže správně interpretovat datový tok. Šířka zpoždění, 
stejně jako poměr signálu k šumu, jsou považovány za klíčové parametry pro spolehlivý přenos dat. Všechna tři klíčová měření pro určení 
spolehlivého přenosu dat jsou prováděna pouhým stisknutím jediného tlačítka.

User Friendly

Výsledky testu kontinuity všech 8 vodičů a též stínění jsou zobrazeny v barevné podobě zapojení vodičů a zároveň ukazují poruchy kabelů, 
jako jsou místa rozpojení, zkraty, chybné vodiče a chyby využití vodiče z jiného krouceného páru (tzv. split pairs) – to vše na přehledném 
a srozumitelném grafickém displeji. NetXpert určuje délku kabelu a vzdálenost k poruchám prováděním úplného testu  TDR (Time Domain 
Reflectometer) v kombinaci s měřením kapacity pro zvýšení přesnosti.

Rychlost měření

Jednoduchý autotest lze spustit jedním tlačítkem buď z hlavní jednotky nebo ze  vzdálené jednotky. To šetří čas strávený na instalaci a zkracuje 
tak celkovou dobu práce. Při odstraňování závad lze provést všechny testy kabelů individuálně tak, aby se minimalizoval čas hledání závad.

7palcový dotykový displej s vysokým rozlišením

Velký dotykový displej s vysokým rozlišením je dobře čitelný za jasného denního světla i za snížených světelných podmínek. 7palcový dotykový 
displej poskytuje příjemný prostor pro navigaci s vynikající čitelností výsledků.

Odolné pouzdro a ergonomické ovládání

NetXpert XG je též vybaven závěsnými popruhy na obou stranách a umožňuje ergonomické ovládání při zachování volnosti obou paží. 

Power Over Ethernet

Pro řešení problémů u aktivních sítí PoE+ nabízí NetXpert XG komplexní sadu nástrojů. Ta zahrnuje zátěžové testy poklesu napětí tak, aby 
se ověřila stabilita napájení PoE, dále identifikaci zařízení připojených k síti a detekci dostupnosti kritických zařízení, jako jsou IP kamery, 
bezdrátové přístupové body a směrovače sítě (routery).

NetXpert XG nabízí interní úložiště i pro velké projekty a generuje kompletní zprávy a protokoly založené na aktuálních normách a 
standardech.

Rozsáhlá škála příslušenství mění NetXpert XG na špičkový víceúčelový nástroj – od vyhledávání jednotlivých kabelů s vestavěným 
generátorem tónů nebo vzdálené identifikátory, až po generování dokumentace měření a řešení problémů aktivní sítě PoE+.

Vláknová optika

NetXpert nabízí plnou flexibilitu bez ohledu na to, zda měříte kabeláž optickou nebo metalickou.  Pomocí dostupných SFP/SFP+ modulů 
mohou být prováděny různé testy optického vlákna, jako je například detekce protokolu (CDP/LLDP), test odezvy sítě apod. V oblasti pasívních 
zkoušek je také možné provádět test kontinuity vlákna.

Flexibilita a modularita přístroje

NetXpert XG zajišťuje rozšiřitelnost platformy o vysokorychlostní analýzu kvality.

NetXpert XG nabízí jednoduché aktualizace firmwaru a licenční systém umožňující aktualizace ihned po nákupu zařízení.

K dispozici jsou 3 možnosti licencovaných rychlostí: 1Gb, 5Gb a 10Gb. Nákup licence pro aktualizace zvedá rychlost zařízení o jeden  
krok výše.

Všechny spotřební součásti, tj. baterie, adaptéry a měřicí kabely lze snadno a pohodlně měnit podle míry opotřebení.

Měřicí přístroje

w Analyzátory sítového provozu 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Přenosová rychlost 100 Mbit/s - 10 Gbit/s - metalický datový kabel, 1 Gbit/s, 10 Gbit/s - optický kabel a SFP modul
Metoda měření délky TDR a kapacitnív

Fyzické měření kabeláže
Až do 305 metrů, detekce spojených párů (split pairs): 1 až 305 metrů, měření délky: 0 až 457 metrů ± (5%+30 cm), měření vzdálenosti k 
chybě (zkrat): 0 až 200 metrů ± (5% + 1 m), podpora 8mi vzdálených mapperů (RJ45) a 24 RJ45 ID

Power over Ethernet (PoE) Test v souladu s IEEE 802.3af PoE (Typ 1, max 15,4 W), IEEE 802.3at PoE+ (Typ 2, 30 W) a 802.3bt PoE++ (Typ 3, 60 W)

Aktivní Ethernet
Podporovaná rozhraní: RJ45:100/1.000/2.500/5.000/10.000 Mbit/s, optické vlákno: SFP+ #1 - 10 Gbit/sSFP #2 - 1 Gbit/ s,  
wifi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz WLAN

Max. napětí = napětí mezi dvěma piny konektoru, při kterém nedochází k poškození měřícícho přístroje, RJ45: 60 VDC nebo 50 VAC
Paměť 16 Gb paměti umožňuje uložení více než 10.000 měření  
Tónový generátor 730 Hz a 11.440 Hz
Jazyk Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština
Baterie Li-Ion, 7,2 VDC, 3,1 Ah, typická výdrž 5 hodin
Teplota Provozní: -10° až 60° C, skladovací: -30° až 70° C
Relativní vlhkost 10 % až 90 %, nekondenzující
Skelet Plast
Displej 7" TFT-LCD dotykový 1.024 x 600 (WSVGA)
Rozměry 245 x 177 x 73 mm (hlavní jednotka)130 x 177 x 55 mm (vzdálená jednotka)
Hmotnost včetně baterie 1,2 kg (hlavní jednotka) 0,6 kg (Vzdálená jednotka)

Obsah dodávky: 1x NetXpert hlavní jednotka, 1x vzdálená jednotka, 2x napájecí zdroj, 2x testovací kabel, 1x přenosný kufr, 1x Micro USB - USB Typ A 
adaptér 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

NetXpert XG síťový analyzátor pro metalickou i optická kabeláž, test výkonnosti do 1 Gbit/s, 4PPoE, výstup do PDF HMSNXXG1G

Rozšiřující licence pro analyzátor NetXpert XG HMSNXXGUPG

 

Měřicí přístroje

w Analyzátory sítového provozu 

Fyzické testování kabeláže – shrnutí

• Testuje datové kabely pro účely plnění standardu IEEE 802.3 při rychlostech dat až 10 Gbit/s (BERT)

• Stanovuje poměr signálu k šumu (SNR)

• Měří rozdíl zpoždění signálu

• Kombinované měření délky prováděné metodou TDR a kapacity pro dosažení přesných výsledků testů a snazší řešení problémů

• Barevná podoba zapojení vodičů ukazuje místa rozpojení, zkraty, chybné vodiče a chyby z jiné kroucené dvoulinky (split pairs) na 
přehledném grafickém displeji

• Uloží výsledky testů a vygeneruje zprávy o měření – měřicí protokoly.

Analýza sítě – shrnutí

• Podpora IPv4 a IPv6

• Mapování sítě a zobrazení připojených síťových zařízení

• Identifikuje vadné přepínače PoE včetně testu zátěže PoE

• Test DHCP

• Lze definovat seznamy testu odezvy sítě(ping) a uložit je pro pozdější použití

• Detekce a analýza LLDP/CDP

• Identifikace VLAN

• Přenos dat do PC pomocí USB, bezdrátového připojení či bluetooth



 

 

Mobil Code       
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HMSWX4500 HMSWX500

w Schrack-Info
Plnohodnotné certifikační měřicí přístroje WireXpert 4500 a 500

Certifikační měřicí přístroj WireXpert 4500 představuje jeden z mála měřicích přístrojů, které jsou schopny měřit kabeláž kategorie 8.1 
a 8.2 podle ČSN EN 50173-1 ed.4 z ledna 2019. Lze tedy proměřit kabeláž na rychlost 40 Gbps!

Testování a certifikace kabeláže podle všech dostupných norem a standardů

Samozřejmostí je podpora Cat.6 / Cat.6A / třída EA a měření vláknové optiky na vlnových délkách 850/1300 nm, resp. 1310/1550 nm. K 
dispozici je široká škála dodatečných nástavců a adaptérů např. pro koaxiální kabeláž, MPO, M12 D-coded a X-coded.

Rychlé měření a jednoduchá obsluha

Intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky. Nízká hmotnost.

Ovládání kompletně v českém jazyce!

• Měřicí přístroj až do frekvenčního pásma 2500 MHz a s kompletní podporou nových kabelážních kategorií 8 a třídy I a II

• Plná podpora  třídy D/E/Ea/F/Fa a kategorií 5/5e/6/6a/7/7a a též kategorie 8.1 a 8.2.

• Velmi rychlý autotest: cca 9 vteřin

• ETL vertifikace 

• ISO Level V 

• TIA Level IIIe

• Podpora více než 20ti světoznámých kabelážních značek 

• Certifikace optické kabeláže - 850/1300 nm (multimode) a 1310/1550 nm (singlemode)

• Certifikace MPO optických tras v datových centrech

• Report a profesionální dokumentace

• Podpora protokolů Industry Ethernet a Data centre

Měřicí přístroje

w Měřicí přístroje certifikační 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

 
 

Objednací číslo HMSWX500-- HMSWX4500-
Typické aplikace:   
Domácí kabelové rozvody ✔ ✔
Strukturovaná kabeláž ✔ ✔
Průmyslové instalace ✔ ✔
Specifikace:   
ISO/IEC 11801, ČSN EN 50173-1 Trída D, E, EA Třída D, E, EA, F, FA

TIA 568-C2 Cat, 5e, 6, 6A Cat, 5e, 6, 6A
Frekvenční rozsah 1-500MHz 1-2500MHz
Úroveň měřícího přístroje Level IIIe, (IV) Level IIIe, IV, V
Lokalizace chyb ✔ ✔
Doba měření třídy EA 9 vteřin 9 vteřin
Měření optické kabeláže (upgrade)  ✔
Měření - normy a standardy:   
ISO/IEC 11801 ✔ ✔
ČSN EN 501731 ✔ ✔
ANSI/TIA 568 ✔ ✔
Fyzické měření dílčích parametrů:   
Zapojení vodičů ✔ ✔
Měření délky ✔ ✔
Signal-to-Noise Ratio (SNR) ✔ ✔
DELAY&SKEW ✔ ✔
Zpracování naměřených hodnot:   
PC software ✔ ✔
 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Certifikační přístroj WireXpert 4500, 2500 MHz, třída I/II, Fa & Cat.8.1, Cat.8.2, Cat.7A HMSWX4500

Certifikační  přístroj WireXpert 500, 500 MHz, třída Ea & Cat. 6A HMSWX500

 

Měřicí přístroje

w Měřicí přístroje certifikační 
Certifikační meřící přístroj

WireXpert 500 představuje zajímavé řešení s vynikajícím poměrem cena/výkon

• Měření až do úrovně 500 MHz

• Rychlé a jednoduché ovládání – maximální měřená třída EA

• Možný plnohodnotný upgrade na WireXpert 4500 s podporou měření kategorie 8

• Podpora průmyslových standardů

• Třída D/E/EA a kategorie 5e/6/6A

• ISO Level IIIe

• Testování propojovacích kabelů

• Testování Industrial Ethernet s konektory RJ45 a M12, včetně E2E connectivity testu
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

HMSWXZCHA

w Schrack-Info
Příslušenství pro certifikační přístroje WireXpert, konkrétně modely 500 a 4500. Jedná se o měřicí 
nástavce a adaptéry pro různé metody měření.

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Sada měřících kabelů RJ45 pro měření permanentní linky (1 pár), třída EA / Cat.6A HMSWXZPLK

Sada měřících adaptérů RJ45 pro měření permanentní linky (1 pár), třída EA / Cat.6A HMSWXZPLS

Sada adaptérů RJ45 pro měření permanentního kanálu (1 pár), třída EA / Cat.6A HMSWXZCHA

Sada měřících adaptérů TERA pro měření permanentní linky (1 pár), třída FA / Cat.7A HMSWXZPLT

Sada měřících adaptérů GG45/ARJ45 pro měření permanentního kanálu (1 pár), třída FA / Cat.7A HMSWXZCHG

 

Měřicí přístroje

w Adaptéry pro certifikační přístroje - Permanent link a Channel 

 

Mobil Code       
 



HMSWXZKIT2

 

Mobil Code       
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HMSWXZCPLA HMSWXZCPLC HMSWXZCREF HMSWXZC01

HMSWXZC02 HMSWXZC03 HMSWXZC04 HMSWXZC05

HMSWXZC06 HMSWXZC07 HMSWXZC08 HMSWXZCPLO

w Schrack-Info
Adaptéry a příslušenství pro specifickou produktovou řadu preLink®. Jedná se o řadu určenou pro 
průmyslové prostředí, s podporou protokolů řady Profinet apod. Používá se pouze jeden měřicí adaptér, 
ke kterému se připojí různé měřicí kabely. Ty jsou zakončeny specifickými konektory a redukcemi pro 
průmyslové aplikace.

 

Měřicí přístroje

w Adaptéry pro certifikační přístroje - PreLink 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Měřicí adaptér End-to-End s konektorem TERA pro průmyslové Ethernet a Profinet, 1 ks HMSWXZCPLA

Měřicí adaptér End-to-End s konektorem TERA / preLink® system, 1 ks HMSWXZCPLC

Měřicí kabel třídy Fa s konektory TERA, délka 2 m, 1 ks HMSWXZCREF

Modulární konektor RJ45 Cat. 6A pro řadu preLink® řadu, IP20, 1 ks HMSWXZC01

Modulární keystone modul RJ45 Cat.6 preLink®, bez kabelového bloku, 1 ks HMSWXZC02

Průmyslový konektor M12 D-coded pro preLink® řadu, Cat. 5, 1 ks HMSWXZC03

Průmyslový konektor M12 X-coded pro preLink® řadu, Cat. 6A, 1 ks HMSWXZC04

Průmyslová zásuvka M12 D-coded pro preLink® řadu, Cat. 5, 1 ks HMSWXZC05

Průmyslová zásuvka M12 X-coded pro preLink® řadu, Cat. 6A, 1 ks HMSWXZC06

Modulární konektory RJ45 V14 pro řadu preLink® system, 1 ks HMSWXZC07

Modulární konektory RJ45 HAN 3A pro řadu preLink® system, 1 ks HMSWXZC08

Pomůcka pro konektory řady preLink®, 5 ks HMSWXZCPLO

Testovací sada kabelů a konektorů M12 D-coded HMSWXZKIT2
 

Měřicí přístroje

w Adaptéry pro certifikační přístroje - PreLink 



 

Mobil Code       
 

 

Mobil Code       
 

HMSWXZFM HMSWXZFMTC HMSWXZFMRC

w Schrack-Info
Měření optických vláken přímou metodou - nová generace měřících nástavců pro vícevidová vlákna (MM) podle 
aktuálních norem a standardů

Měřicí nástavce pro přímou metodu umožňují změřit útlum a délku optického kabelů na vlnových délkách 850 a 1300 nm. Sada obsahuje dva 
nástavce v podobě zdroje světelného signálu a měřiče výkonu. Měřicí adaptéry plně podporují standard EF (Encircled Flux) podle  
IEC 61280-4-1.

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Sada měřících adaptérů pro optickou kabeláž MM, 850 / 1300 nm HMSWXZFM

Sada měřících kabelů pro optickou kabeláž MM, 1x FC-SC, 1x SC-SC duplex HMSWXZFMRC

Testovací sada pro optickou kabeláž MM s konektory LC HMSWXZFMTC
 

w Adaptéry pro certifikační přístroje - optické SM

HMSWXZFS

w Schrack-Info
Měření optických vláken přímou metodou - nová generace měřících nástavců pro 
jednovidová vlákna (SM) podle aktuálních norem a standardů

Měřicí nástavce pro přímou metodu umožňují změřit útlum a délku optického kabelů na vlnových délkách 
1310 a 1550 nm. Sada obsahuje dva nástavce v podobě zdroje světelného signálu a měřiče výkonu. 
Sada je určena vždy pro dvě optická vlákna.

 
POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Sada měřících adaptérů SC-D pro optickou kabeláž SM, 1310 / 1550 nm HMSWXZFS

 

w Adaptéry pro certifikační přístroje - optické MM 
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

Měřicí přístroje



 

Mobil Code       
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Skladem – zaslání do 24 hodin

Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru

HMSWXZMPO

w Schrack-Info
Měření vícevidových optických vláken ukončených na konektorech MPO - řešení 
WireXpert

Řešení určené pro měření kabeláže, kde jsou použity konektory MPO. Ideální řešení pro datová centra.  
Hlavním rysem této sady je velmi rychlé měření - autotest trvá přibližně 5 sekund. Výsledkem je mapa 
zapojení vláken a hodnota útlumu pro jednotlivé vlákno, resp. celou trasu.

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Testovací sada pro optickou kabeláž MM, konektory MPO HMSWXZMPO

 

Měřicí přístroje

w Adaptéry pro certifikační přístroje - MPO 

IT-LEIH

w Schrack-Info
V rámci doplňkových služeb nabízíme možnost zápůjčení měřících přístrojů pro metalické a optické sítě 
našim registrovaným obchodním partnerům. Po měření zašleme měřicí protokoly v elektronické podobě.

 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Zápůjčka měřicích přístrojů na strukturovanou kabeláž IT-LEIH

 

w Zápůjčka měřicích přístrojů 

 

Mobil Code       
 



XXX

WWW.SCHRACK.CZ

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb 
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 352 895        
Fax: +387 / 36 352 893           
E-Mail: schrack@schrack.ba

BULHARSKO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2 
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

CHORVATSKO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

MAĎARSKO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

NĚMECKO
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

POLSKO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

RAKOUSKO
Seybelgasse 13
AT-1230 Vienna
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

RUMUNSKO
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

SLOVENSKO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

SLOVINSKO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

SRBSKO
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Karla Steinera 13
318 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE
Pekárenská 54
370 04, České Budějovice
Tel:  +420 386 350 138
Fax: +420 387 312 474
Email: c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
Okružní 324
417 22, Háj u Duchcova
Tel: +420 724 301 257
Fax: +420 281 008 462
Email: t.konrad@schrack.cz

CENTRÁLA

POBOČKY A SCHRACK STORE

SCHRACK TECHNIK – ČESKÁ REPUBLIKA
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