
NetTool  
 

Opis: 
NetTool jest podręcznym testerem, który skupia w sobie możliwości testowania kabli, 

sieci, oraz konfiguracji komputera. Jest wielkości urządzenia kieszonkowego. Umożliwia 
szybkie i łatwe wyszukiwanie i rozwiązywanie najtrudniejszych problemów połączeniowych w 
sieci.  

IP Ping 

Przy użyciu NetTool Pro oraz unikalnej właściwości Ping można dramatycznie skrócić 
czas na wyszukiwanie problemów. Można automatycznie dokonać Pingu do Routera, 
pojedynczej stacji roboczej lub urządzenia, bądź też listy 10 urządzeń. Możliwość Ping pozwala 
na otrzymanie informacji � jak urządzenie sieciowe jest podłączone i jak działa w twoim 
lokalnym segmencie. 

Raportowanie 

NetTool Pro oferuje możliwości raportowania, które pozwalają na przesłanie wyników do 
komputera. 

Inline Functionality 

Podłącz NetTool InLine pomiędzy komputer, a sieć i "nadsłuchuj" ruchu w sieci.  
Jeżeli NetTool skończy analizę połączenia, wykona raport połączenia komputer - sieć, jeżeli 
komputer ma dostęp do urządzeń sieciowych . 

Cena, możliwości oraz łatwość w użyciu są na takim poziomie, aby NetTool znalazł się w 
posiadaniu każdego członka zespołu instalatorskiego czy serwisowego. Pozwala na szybkie 
znalezienie problemu w sieci lub potwierdzenie sprawnego działania. NetTool pozwala ma 
radykalne zwiększenie produktywności Twojej lub Twojego pracownika. 

NetTool wyświetla adresy sieciowe komputerów oraz działających serwerów. Wykrywana 
jest także szybkość, możliwości duplexu oraz inne problemy. 

NetTool wskaże jak jest skonfigurowany komputer: adresy MAC I IP , serwery (DHCP, 
email, HTTP, DNS) routery oraz działające drukarki.  

Dane techniczne: 
Rodzaje medium: 10BASE-T oraz 100BASE-TX 
Interfejsy: 10BASE-T, 100BASE-TX (pełny lub pół-duplex), Token Ring (4/16 Mbps), telefon 

Testy kabla: 

- mapa połączeń 
- długość kabla 
- pary otwarte 
- pary zwarte 
- pary rozplecione 

Dokładność: +/- 10% dla kabla kategorii 5 

Porty: - ekranowane RJ45 złącza NUB/NIC 
- port szeregowy � 2,5 mm �stereo� 

Interfejs: - klawisze nawigacyjne do poruszania się po menu. 

Zasilanie: Wymienne baterie alkaiczne, opcjonalnie akumulatorki lub opcjonalnie zasilacz AC (średni 
czas ciągłej pracy na bateriach alkalicznych 20 godzin) 

Wymiary: - 12.5 cm x 7.8 cm x 4.3 cm 
Waga: - 210 gram 
Diody LED: - 2 na każdą stronę: LINK, UTILIZATION, COLLISION, ERROR 
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Informacje do zamówienia 
Nazwa modelu Opis 

NT-IL 

Wersja NetTool Inline zawiera:  
NetTool, kabel szeregowy, 4 baterie AA, Wiremap adapter, instrukcję. 
Ponadto CD ROM zawierający :  
Instrukcję obsługi, krótką instrukcję, programy : NetTool Blaster i ToolKit utility . 

NT-PRO 

Wersja NetTool Professional zawiera : 
NetTool, kabel szeregowy, 4 baterie AA, Wiremap adapter, instrukcję. 
Ponadto CD ROM zawierający :  
Instrukcję obsługi, krótką instrukcję, programy : NetTool Blaster i ToolKit utility . 

Akcesoria 

NT-PRO-OPT 
NetTool Pro Option*  
Ta opcja rozszerza model NetTool o możliwość Pingu i Raportowania  
* Uwaga : Wymagany jest 7-cyfrowy numer seryjny dla tej opcji.  

NT-IL-OPT 

NetTool Inline Option* 
Ta opcja zmienia NetTool Standard w wersję NetTool  
 
* Uwaga : Wymagany jest 7-cyfrowy numer seryjny dla tej opcji.  

NT-AC-ADAPT Zasilacz do NetTool  
NT-BATT-CHG Ładowarka baterii NetTool�a 900mA  
BATT-AA-NIMH NiMH akumulatory do ładowania  
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