Januari - maart 2021

Webinar
Rookgasanalyse
13 januari en 3 februari 2021
Schrijf je gratis in:

Inruilactie

Tot € 250 retour voor
uw oude rookgasanalyser!

Koop tussen 1 januari en 31 maart 2021 een Eurolyzer STx actieset,
ruil uw oude rookgasmeter in, ongeacht het merk, en krijg tot € 250,- retour!
De Eurolyzer STx set wordt geleverd inclusief accessoires,
Sortimo draagkoffer, OmniumKWS kalibratiecertificaat en 7 jaar garantie.

www.euro-index.be/nl/inruilactie

Vanaf € 1.249
Inclusief OmniumKWS
opstartkalibratie
t.w.v. € 245 GRATIS*!

Normale prijs Prijs na inruil

Artikel

Bestelnr.

 Eurolyzer STx O2, CO2, CO/H2

€ 1.449
068000 +
- € 200
990000
na inruil

 OmniumKWS (onderhoud & kalibratie)
 Sortimo koffer met basis accessoires
 Eurolyzer STx O2, CO2, CO/H2 en drukverschilmeting
 OmniumKWS (onderhoud & kalibratie)
 Sortimo koffer met basis accessoires

€ 1.749

069000 +
- € 250
990000
na inruil

€ 1.249
Inruilactie

€ 1.499

* Voor uw OmniumKWS betaalt u in het jaar 2023/2025/2027 een vaste prijs: € 245

OmniumKWS, de maximale garantie voor uw Eurolyzer STx
Onderhoud en kalibratie aan een vaste en voordelige prijs gedurende 7 jaar!
www.euro-index.be/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/omniumkws/

NIEUW

Isolatieweerstandsmeter

Enkelgasmonitor CO

De Kyoritsu 3132A is een compacte
analoge isolatieweerstandmeter met
testspanningen van 250V, 500V en 1000V.
Verder beschikt de meter over een AC
spanningsmeting en een 200mA
weerstands- en continuïteitstest.

De Ion Science ARA CO is een enkelgasmonitor voor
koolmonoxide met continu werking gedurende 24
maanden. Het model is ook verrkijgbaar met een
optionele slaapfunctie waarmee de gebruiksduur
verlengd kan worden tot 36 maanden.

ACTIE

€ 349

€ 125

i.p.v. € 440

Artikel

Bestelnr. Prijs

Kyoristu 3132A

080008

€ 349 (€ 440)

EUROcal

920061

€ 80

Afpompunit voor
koudemiddelen

Artikel

Bestelnr.

Prijs

ARA CO

082205

€ 125

KWS 1 gas

999832

€ 33

Topkwaliteit gaslekzoeker
Sensor op flexibele zwanenhals
Geschikt voor methaan (aardgas), propaan
en butaan
 Weergave van de gasconcentratie in ppm of Vol.%
 Lekindicatie met akoestisch signaal

€ 1.150
i.p.v. € 1.365

Artikel

Bestelnr. Prijs

Afpompunit 69000-220

045140

€ 1.150 (€ 1.365)

True RMS multimeter

ACTIE

De True RMS Ironmeter meet o.a. AC/DCspanning tot 600 V, AC/DC-stroom tot 10 A,
ionisatiestroom, weerstand, frequentie en
capaciteit. Met zijn stevige behuizing kan
hij een val van 10 m doorstaan.

€ 89

€ 310
i.p.v. € 346

Artikel

Bestelnr.

Snooper Mini

SH03-10001 € 310 (€ 346)

Prijs

KWS service en kalibratie

999012

€ 46

Infrarood
temperatuurmeter
Infrarood temperatuurmeter, waarmee
de lichaamstemperatuur van een persoon
contactloos kan worden gemeten,
onafhankelijk van de kamertemperatuur.

i.p.v. € 102

Artikel

Bestelnr. Prijs

Ironmeter

023008

€ 89 (€ 102)

Artikel

Bestelnr. Prijs

KWS service en kalibratie

999898

€ 66

DT-8806H

023304

Nieuwe merken elektrotechnische meetapparatuur

ACTIE

ACTIE

Deze compacte afpompunit is
geschikt voor alle koudemiddelen
en heeft een geavanceerde olievrije
compressor met een ingebouwde
koelventilator voor hoge volumes.

ACTIE




€ 85

i.p.v. € 115

€ 85 (€ 115)

NIEUW

EURO-INDEX is gerechtigd de actievoorwaarden eenzijdig aan te passen. Zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden
van toepassing. Alle prijzen zijn netto per stuk, excl. BTW, incl. Recupel-bijdrage en geldig t/m 31-03-2021, wijzigingen voorbehouden. De acties zijn niet combineerbaar met speciale prijsafspraken. Voor bestellingen lager dan € 375,- netto worden
€ 15,- administratiekosten aangerekend. Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

www.euro-index.be

