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LanXPLORER Pro
Netwerk troubleshooter voor het monitoren van de 

bandbreedte en een prestatie analyse

Nu met 
2.4/5GHz 

Wi-Fi antenne



Netwerk troubleshooter  
voor het monitoren van   
de bandbreedte en een  
prestatie analyse

LanXPLORER Pro

De LanXPLORER Pro is een handzaam meetinstrument voor het 
analyseren van problemen met bekabeling en Ethernet-connectiviteit 
en is uitermate geschikt voor gebruik in multi-media omgevingen waar 
gebruik gemaakt wordt van koper-, glasvezelkabels en Wi-Fi.

Door gebruik te maken van de in-line en eindpunt functionaliteit van 
de LanXPLORER Pro kunnen IT technici problemen localiseren die niet 
vindbaar zijn met management software omdat het instrument fysiek 
verbonden zit in kritieke deel van het netwerk.

De LanXPLORER Pro kijkt niet naar de inhoud van de data die 
geanalyseerd wordt waardoor bescherming van bedrijfsgegevens 
automatisch gewaarborgd is.

Rapportages kunnen opgeslagen worden als PDF bestand en direct 
met collega’s gedeeld worden door gebruik te maken van de gratis 
IDEAL AnyWare™ app op een smarthphone of tablet.
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Testen

Ethernet diagnostiek en zoeken naar 
storingen met de In-Line modus 
(koper)
De in-line functie maakt het mogelijk om netwerk-

verkeer tussen twee willekeurige apparaten die met 

het netwerk verbonden zijn om ethernet problemen te 

analyseren die met software tools vanaf een PC niet te 

vinden zijn.

VLAN detectie
Automatische detectie van VLAN ID’s.

Statistieken netwerkverkeer
Monitor Min/Max/AVG doorvoer in Mb/s, aantal 

pakketten, frame grootte en ethernet protocollen. 

Wi-Fi testen - Voorkom problemen 
op het Wi-Fi netwerk
Naast het gebruik van de Wi-Fi interface (2.4/5GHz 

802.11a/b/g/n/ac) om storingen op het netwerk te 

lokalisereren kan de LanXPLORER Pro een Wi-Fi site 

survey uitvoeren om de signaalsterkte (dBm), Signal 

to Noise Ratio (SNR), kanaal en encryptiestatus en 

acces point ID te bepalen. Achterhaal direct de oorzaak 

van trage Wi-Fi netwerken of verbindingsproblemen 

zoals overlappende Wi-Fi kanalen of onjuiste SSID 

instellingen.

Krijg snel inzicht in de grootverbruikers van de 

draadloze verbinding of het gemiddelde bandbreedte 

verbruik door de LanXPLORER Pro aan te sluiten tussen 

een draadloos verbindingspunt en het netwerk.

Voice over IP (VoIP) - Door gebruik 
van de In-Line modus kan de Quality 
of Service (QoS) realtime gemeten 
worden.
De LanXPLORER Pro meet de Quality of Service 

(QoS) real time wanneer deze in-line verbonden is 

met een VoIP telefoon die gebruik maakt van SIP 

(Session Initiation Protocol). QoS meetwaarden zijn 

onder andere: golfstoring, vetraging, totaal aantal 

pakketten, pakketverlies, bron/bestemming IP adres 

en poortnummer. Met standaard SIP worden signaal 

processen inzichtelijk gemaakt zoals het moment van 

opnemen, telefoonnummer van beide toestellen en 

gespreksduur.

Top 10 dataverbruikers (inkomend en 
uitgaand)
Genereert een top 10 apparaten die het meeste 

bandbreedte verbruiken (zowel uitgaand als inkomend). 

Deze functie maakt het mogelijk om storingen te vinden 

door het totale netwerkverkeer tussen de core switch 

en internet router te monitoren.



Detectie van mogelijk onjuist 
geconfigureerde apparaten
LanXPLORER Pro herkent apparatuur die 

netwerkfouten genereren of de netwerksnelheid 

negatief beinvloeden. Zo kan het voorkomen dat 

computers met malware geinfecteerd raken en grote 

hoeveelheden data versturen met als gevolg dat het 

netwerk plat komt te liggen.

NETMAP/NETVERIFY
Deze functie scant het totale netwerk om alle actieve 

apparaten te identificeren op basis van IP adres, MAC 

adres en hostnaam. Deze configuratie kan vervolgens 

worden opgeslagen om in de toekomst te vergelijken 

met nieuwe NETMAP scans zodat wijzigingen in het 

netwerk direct inzichtelijk zijn.

Netwerk diagnostiek en storing 
zoeken via End-Point modus (koper, 
glasvezel en Wi-Fi)
De End-Point functionaliteit bewaakt en toetst de LAN 
verbinding wanneer deze rechtstreeks is verbonden 
met een netwerk poort of gespiegelde poort.

IEEE 802.1x
Gebruik het 802.1X protocol om veilig in te loggen 

op netwerken die door deze standaard beveiligd zijn. 

Dit voorkomt onnodige beveiligingscomplicaties en 

eventuele vertragingen tijdens een project ((802.1X is 

de standaard voor poort gebaseerde Network Access 

Control (PNAC))

Netwerk Verkennen
Maak verbinding met actieve netwerkpoorten 
of Ethernet apparatuur om de netwerkstatus en 

connectiviteit te verifieren.

•  Weergave poort ID van switches met LLDP/CDP 

om het handmatig moeten traceren van kabels te 

voorkomen.

•  Controleer de Ethernet verbinding op locatie tot 

10/100/100 Mb/s

•  Verifier netwerk configuratie (Device IP/Gateway 

adres / Subnet Mask)

•  Achterhaal het IP adres, naam van de router en 

aantal routes tussen netwerkpunten met de 

traceroute test.

•  Storingen oplossen door rechtstreeks in te pluggen 

op de Ethernetpoort en de werking, snelheid en 

duplex instellingen  te testen.

•  Ping lokale netwerk apparatuur zoals DNS, gateway/

router, bestandsservers, netwerkprinters, draadloze 

verbindingspunten etc. Test internet connectiviteit 

door websites te pingen zoals www.google.com om 

de min, max en gemiddelde reactietijd te verifieren.

Netwerkconflicten
Identificeert de oorzaak van netwerkconflicten zoals 

het onbedoeld toevoegen van DHCP servers of 

apparaten die gebruik willen maken van hetzelfde   

IP adres.



Testen

Kabeltesten (koper en glasvezel)
De LanXPLORER Pro biedt diverse testen voor het 
vinden van storingen. 

Testen voor koperbekabeling
• Wiremap test op verwisselingen, verwisselde paren, 

kortsluiting en open verbindingen 

• Afstand tot fout door TDR techniek (enkel voor 
koper)

• Mogelijkheid om kabels te identificeren en te volgen 
met een compatible amplifier probe (62-164)

• Lichtindicatie op de poort om de kabel visueel te 
volgen van de werkplek naar de netwerkswitch

IP Camera / CCTV probleemanalyse 
door gebruik van de In-Line modus 
(koper)
Maak verbinding tussen het netwerk en een NVR 
(Network Video Recorder) om het IP adres, hostnaam 
en dataverbruik van iedere camera te bepalen. Maak 
verbinding tussen het netwerk en een individuele IP 
camera om het verbruik van bandbreedte en stroom bij 
gebruik van PoE te monitoren.

PoE/PoE+-belastingtest
Voert PoE/PoE+ belastingstesten uit om de maximaal 
beschikbare stroom te bepalen van een PoE toestel op 
de geinstalleerde locatie.

Power over Ethernet (PoE) testen 
PoE monitoren
Door gebruik van de in-line mode kan de LANXPLORER 

de stroom en spanning van een apparaat monitoren. 

Testen voor glasvezelbekabeling
• Optische power indicatie (met geschikte SFP 

modules)

• Lichtindicatie op de poort om de kabel visueel te 

volgen van de werkplek naar de netwerkswitch

• Controleer de glasvezel SFP parameters zoals type, 

model en optisch vermogen

Custom Wiremap
De LanXPLORER Pro bevat een uitgebreide lijst 
aan wiremap templates voor de veel voorkomende 
Ethernetkabel types CAT 6A/7A/8, maar ook voor 
Profinet en ISDN kabels. 



Poorten voor koper, 
glasvezel en Wi-Fi

Bespaar geld door het complete 

netwerk met één instrument te 

testen

Door de gebruiker 
vervangbare RJ45- 

connectors
In het veld te vervangen RJ45 

meetcontacten reduceren de 

uitvaltijd

Virtueel toetsenbord
Werk efficient, voer data snel en 

eenvoudig in

Autotest functie
Verhoog de productiviteit door 

veelgebruikte testconfiguraties 

op te slaan onder de Autotest 

knop

Kies zelf de 
stroomvoorziening

Sluit het instrument aan op de 

voeding of maak gebruik van 

oplaadbare batterijen

Deel testresultaten
Verbinding met telefoon of 

tablet mogelijk door gebruik 

van de USB Wi-Fi adapter en de 

gratis Ideal AnyWARE app

LanXPLORER Pro

Kleuren touchscreen
Verklein de kans op 

onjuiste interpretaties door 

het heldere scherm met 

achtergrondverlichting  

Duurzame rubberen 
bezuizing

De stevige rubberen behuizing 

beschermt het instrument tegen 

val of stootschade waardoor de 

totale eigendomskosten laag 

blijven

In-Line test
Analyseer netwerkproblemen 

door gebruik van de 

uitgebreide In-Line test 

functionaliteiten



Stap 1
Testen
• Maak werkmap aan
• Voer projectgegevens in
• Voer autotest uit op koper/glasvezel 

kabel en koper/glasvezel/Wi-Fi 
netwerken

Stap 2
Verbinding maken
• Activeer LanXPLORER Pro draadloze 

hotspot
• Maak verbinding tussen uw mobiele 

telefoon of tablet en de IDEAL 
AnyWARE App.

• Verstuur de rapporten naar uw 
smartphone of tablet

• Bekijk rapportages

Stap 3
Gegevens versturen
• Selecteer de te versturen rapportages 

(PDF of CSV)
• Selecteer de verzendmethode - email, 

ftp, cloud opslag etc
• Verstuur het bestand
• Als alternatief kunnen de rapporten 

opgeslagen worden op een USB sticky

Stuur testrapporten vanaf iedere locatie met de 
gratis app

NaviTEK NT Pro 
• Weergave van netwerkconfiguratie 

- IPv4 / IPv6 compatible

• Wiremap test op fouten in 

bedrading, verwisselde paren, 

kortsluiting en open

• Afstand tot open en sluiting (TDR).

• PoE/PoE+ detectie

• Toongenerator voor het 

volgen van kabels

• Autotest toets voor Ping en 

Traceroute test (netwerk modus)

• Hub-blink voor poort identificatie

• DHCP-Client

• Switch detectie - 10/100/1000 Mb/s

• Door gebruiker vervangbare 

RJ45 aansluitingen

• Ondersteuning tot 12 

wiremap remotes

• Kleurenscherm met 

achtergrondverlichting

• Autotest toets voert een serie 

aan netwerken testen uit: Internet 

connectiviteit (Ping, DNS, 

Gateway, Traceroute) en NetSca

• Netwerk probe (NET TEST) geeft 

inzicht in poort en netwerk informatie

• Poort identificatie door middel 

van EDP/CDP/LLDP

• VLAN ondersteuning

• Netwerk bezettingsgraad 

in grafiekvorm

• Genereer rapportages (PDF of CSV)

• Stuur testrapporten van en naar 

uw mobiele telefoon of tablet met 

de gratis IDEAL AnyWARE App

• Optische power niveau en pass/fail 

indicatie met SFP ondersteuning

• Loopback modus voor 

transmissie testen op zowel 

koper als glasvezel interfaces.

• Custom wiremap

LanXPLORER Pro 
Alle eigenschappen van de NaviTEK 

Pro, met als extra:

• Monitor PoE stroomverbruik in-line

• NETMAP genereert een lijst met alle 

netwerk apparatuur

• NETVERIFY vergelijkt twee NETMAP 

scans om wijzigingen in het netwerk 

te identificeren

• In-line modus om storingen met 

Ethernet apparatuur op te sporen 

(koper)

• VoIP QoS en signaal testen (in-line)

• Wi-Fi interface voor toegang tot het 

netwerk 

• Wi-Fi site survey @2.4/5GHz 

802.11a/b/g/n/ac

• Top 10 dataverbruikers (inkomend en 

uitgaand)

• Ontdek IP adres conflicten

• Dataverkeer statistieken - netwerken 

en apparatuur

• Touchscreen

Download nu de GRATIS app
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Bestelinformatie

Artikelnummer Leveringsomvang

R150001

LanXPLORER Pro – In-line Netwerk Troubleshooter  
1 x LanXPLORER Pro test unit, 1 x remote unit #1, 
1 x 2.4/5GHz Wi-Fi antenne, 1 x IDEAL amplifier probe 
62-164, 1 x RJ45 vervangingstool, 10 x Lifejack RJ45 
contacten, 1 x oplaadbare batterij module, 1 x laadstekker, 
2 x 30cm RJ45 kabel, 1 x USB Wi-Fi adapter, 1 x draagkoffer

Optionele accessoires

Artikelnummer Omschrijving

MGKSX1 1 x 850mm SX MM SFP + glasvezel patchkabel accessoire kit

MGKLX2 1 x 1310mm LX SM SFP + glasvezel patchkabel accessoire kit

MGKZX3 1 x 1550mm ZX SM SFP + glasvezel patchkabel accessoire kit

150058
Set voor verwisselbare RJ45 contacten: 1 x tool, 10 x lifejack 
contacten

62-164 1 x IDEAL Toon generator

150050 1 Set van elf active remotes #2 tot #12 incl 12 kabels

150053 1 x Oplaadbare NiMh Batterij

Voor vervangende accessoires kunt u terecht op onze website.

Basisspecificaties

Max. aantal 
projectien

Max. aantal 
opgeslagen 

tests

Max. 
lengte Batterijduur Afmetingen per 

handset in mm
Gewicht 
handset

30 7500 150m 5 uur
205 (L) x  

98 (W) x 45 (D)
0.475kg

Voor gedetailleerde specificaties kunt u terecht op onze website.

Netwerk troubleshooter voor het 
monitoren van de bandbreedte en een 
prestatie analyse
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LanXPLORER Pro

LanXPLORER Test Report
Job Name: MyJob

Date Tested: February 9 2016
Time Tested: 11:03

Info 1 : 
Info 2: 
Info 3: 
Info 4: 
Info 5: 
Info 6: 
Info 7: 
Info 8: 

Owner: tester
Company: fg
Address 1 : cv
Address 2: vb

City: hk
State: tai

Zip: 45tu7
Country: rt

Phone #1 : 12356
Phone #2: 67890

FAIL
test001 0

ESN: 001606-880002

Setup Results
Port
Line Rate
Duplex
IPv4
IPv6

Auto RJ45
Auto 1000 Mb/s
Auto Full Duplex
DHCP Assigned 172.20.254.2
Disabled

Detected VLAN IDs
-

PoE54V

Setup Results
PoE
Load

Pair 1 2-36 Pair 45-78PoE
Type

Min. Pwr
(W) Voltage

(V)
Current
(mA)

Power
(W)

Voltage
(V)

Current
(mA)

Power
(W)PoE 5

54 285 15 0 0 0
Ping Destination

Address
Pause
(ms)

Length
(Bytes)

Tx
(Frames)

Rx
(Frames)

Min RTT
(ms)

Avg RTT
(ms)

Max RTT
(ms)

IPv4 www.google.com 1000 64 0 0 0 0 0
www.bbc.com 0 0 0 0 0
www.yahoo.com 0 0 0 0 0
www.youtube.com 0 0 0 0 0

Netmap Scan
Address

Scan
Range

IPv6 Hosts
Found

172.20.254.2 Class C /24 Enabled 3
MAC Address IP Address Name Services
00:04:5A:CE:6F:2B The Linksys Group172.020.254.001 http
00:16:06:88:13:1E Ideal Industriesfe80::216:6�:fe88:131e -
4C:9E:FF:F4:78:7A -fe80::4e9e:��:fef4:787a http

Net
Verify

Map Hosts
Found

testnet 3

Hosts Found
Unchanged Changed New Missing
3 0 0 0

MAC Address IP Address Name Services
00:04:5A:CE:6F:2B The Linksys Group172.020.254.001 http
00:16:06:88:13:1E Ideal Industriesfe80::216:6�:fe88:131e -
4C:9E:FF:F4:78:7A -fe80::4e9e:��:fef4:787a http

Conflicts Scan
Address

Scan
Range

Conflicts
Found
0

172.20.254.2 Class C/24
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