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RJ45 LAN-tester LanMaster 26 
Testapparaat voor de identificatie van signaalsoorten naar RJ45 outlets 

/Spanningstest voor VOIP en POE  

Deze RJ45 LAN-tester is ontworpen voor een snelle bepaling van de data 
service aangesloten op een aansluiting of poort. De bijzondere 
netwerktopologie, zoals Ethernet 10/100/1000MB en diensten VOIP / PoE 
(Power over Ethernet) worden weergegeven in seconden. Zodat u snel, 
betrouwbaar en gemakkelijk kunt zien wat voor soort netwerksignaal aanwezig 
in patch-poorten of stopcontacten met RJ45-poorten. Ook wordt nagegaan in 
welke duplex-modus en of auto-negotiation is geconfigureerd. Bovendien, 
identificeert de LanMaster 26 de polariteit, indien een netwerkkaart of een 
switch / hub of router is aangesloten. Hier vindt u een overzicht van alle LAN-
testers. Mocht u vragen hebben over de RJ45 LAN-tester LanMaster 26, 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 en ingenieurs geven u graag meer advies over deze RJ45 LAN-
tester LanMaster 26 en al onze andere producten op het gebied van 
meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

 

 

 

- Beschermt de hardware tegen 

  schade door voorgaande testen 

  van  de aansluitkast. 

- Controleert de beschikbaarheid 

  van de verbinding. 

- Identificeert het type verbinding:  

  (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

  Ethernet, Duplex-modus en 

  Auto-Negotiation,VOIP, PoE). 

- Tests voor spanning door PoE 

  (18-40 V). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Technische specificaties 

Netwerkherkenning  100baseTX (IEEE 802.3u)  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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10baseT (niet 100BaseT4)  
1000baseT (1 Gb) 

Telefoonherkenning  Geen 

Poort-identificatie  Ja 

Netwerktest  Ping, dubbel IP-adres, responstijden, Port-
zoekfunctie (op de hub of switch) 
beschikbaarheid, DHCP-server, MAC-
adressen 

Connector  RJ45 (male) 

Omgevingstemperatuur 0 ... +50 ° C / 5 ... +95% RV 

Voeding 1 x 9 V batterij (inbegrepen) 

Afmetingen  173 x 36 x 33 mm 

Gewicht  114 g 

 

Omvang van de levering  
1 x LAN-tester LanMaster 26 (Psiber), 1 x batterij, 1 x handleiding  

 


