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Over BLAUWE LIJN

BLAUWE LIJN is een exclusief merk van EURO-INDEX. De toestellen 
worden ontwikkeld en geproduceerd bij het in Duitsland geves-
tigde bedrijf Systronik. Deze firma ontstond in 1987 uit de fusie 
van twee ingenieursbureaus en maakt sinds 2003 deel uit van de 
AFRISO-EURO-INDEX groep. Precisie, efficiëntie en duurzaamheid 
worden door Systronik hoog in het vaandel gedragen bij de ont-
wikkeling van haar producten. Er wordt dan ook gewerkt met de 
modernste technologieën en hooggekwalificeerd personeel.

In nauwe samenwerking met EURO-INDEX worden de producten ontwikkeld en waar nodig aangepast aan lokale regelgeving en voorkeuren. 
Deze flexibiliteit biedt vele voordelen. Zelfs software-aanpassingen op maat van de klant zijn mogelijk.

De gekendste BLAUWE LIJN producten zijn de rookgasanalysers zoals de Eurolyzer STx en Multilyzer STx. Ook de drukmeters zijn een begrip in de 
installatiebranche. Daarnaast biedt BLAUWE LIJN ook temperatuurmeters, gaslekzoekers, IAQ-meters en tapwaterdebietmeters en blijft het merk 
innoveren met onder meer de STM225 fijnstofmeter en de CAPBs modulaire meetsensoren. De state-of-the-art laboratoria van EURO-INDEX zorgen er 
met hun unieke KWS® service- en kalibratieformules voor dat de toestellen steeds in optimale staat blijven; voordelig en transparant. 

In deze catalogus vindt u alle actuele BLAUWE LIJN producten met hun belangrijkste kenmerken en specificaties. Voor meer gedetailleerde informatie 
kunt u terecht op www.euro-index.be of contacteer ons via +32 (0)2 - 757 92 44 of verkoop@euro-index.be.
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ROOKGASANALYSE
SELECTIETABEL 
Alle toestellen meten/berekenen 
trek, rendement, luchtovermaat, 
verlies, rookgastemperatuur,
verbrandingsluchttemperatuur
en temperatuurverschil.
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BLUELYZER ST
O2 • • • • • •
O2, CO • • • * • • •
EUROLYZER STx / STx pakket  -  De STx onderscheidt zich van het STx pakket op basis van de inbegrepen accessoires.
O2, CO • • • • • • • • •
O2, CO, ΔP • • • • • • • • • •
O2, CO, NO • • • • • • • • • • •
O2, CO, ΔP, NO • • • • • • • • • • • •
MULTILYZER STx
O2, COlaag • • • • • • • • • • •
O2, COlaag, COhoog • • • • • • • • • • • •
O2, COlaag, NO • • • • • • • • • • • • •
O2, COlaag, COhoog, NO • • • • • • • • • • • • • •
O2, COlaag, COhoog, NO, NO2 • • • • • • • • • • • • • • •
O2, COlaag, COhoog, NO, SO2 • • • • • • • • • • • • • • •
O2, COlaag, COhoog, NO, NO2, SO2 • • • • • • • • • • • • • • • •
MAXILYZER NG / NG Plus  -  De NG onderscheidt zich van de NG Plus doordat deze laatste een ingebouwde peltierkoeler heeft.
O2, COlaag • • • • • • • • •
O2, COlaag, COhoog • • • • • • • • • •
O2, COlaag, NO • • • • • • • • • • •
O2, COlaag, COhoog, NO • • • • • • • • • • • •
O2, COlaag, COhoog, NO, NO2 • • • • • • • • • • • • •
O2, COlaag, COhoog, NO, SO2 • • • • • • • • • • • • •
O2, COlaag, COhoog, NO, NO2, SO2 • • • • • • • • • • • • • •

* Met uitzondering van CO
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Bluelyzer ST

Compacte rookgasmeter met O2 of O2/CO sensoren. Meetwaarden van o.a. de branderdruk kunnen toegevoegd worden via 
optionele CAPBs modules.

Standaard: O2, CO (6.000 ppm, niet H2 gecompenseerd), CO2, trek, temperatuur(verschil), rendement, luchtovermaat en verlies
Optie: Verkrijgbaar zonder CO-sensor 

Meetbereik Nauwkeurigheid Resolutie
O2 (zuurstof) 0 tot 21,0 Vol.% ± 0,2 Vol.% 0,1 Vol.%

CO (koolmonoxide)
0 tot 2.000 ppm ± 5 ppm (< 50 ppm)

± 5% RDG (> 50 ppm) 1 ppm
2.000 tot 6.000 ppm* -

CO2 (kooldioxide) 0 tot CO2 max

(afhankelijk van de brandstof) ± 0,2 Vol.% 0,1 Vol.%

Rookgastemperatuur 0 tot +1.000 °C
± 1 °C (0 tot +300 °C)
± 0,5% RDG (vanaf +300 °C)
(excl. thermokoppel)

1 °C

Verbrandingslucht- 
temperatuur -20 tot +200 °C

± 2 °C (-20 tot 0 °C)
± 1 °C (0,1 tot +200 °C)
(excl. thermokoppel)

0,1 °C

Trekmeting ± 40 hPa ± 0,02 hPa (< 2,00 hPa)
± 1 % RDG (> 2,00 hPa)

0,01 hPa (< 19,9 hPa)
0,1 hPa (> 20 hPa)

Rendement 0 tot 120% - 0,1%
Luchtovermaat 1 tot 99,99 - 0,01

* Meetwaarde wordt in rood weergegeven, nauwkeurigheid niet gespecificeerd. > 6.000 ppm stopt de monsternamepomp en wordt - - - - weergeven.

3

ROOKGASANALYSE

143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)
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ROOKGASANALYSE

Kenmerken
•  Zeer compact
•  Bediening via druktoetsen
•  IR en Bluetooth Smart communicatie
•  Printen via optionele EUROprinter
•  Geheugen via optionele MicroSD kaart
•  Optionele Database Memory functie
•  Digitale attesten met optionele EuroSoft Pro app/software
•  EN 50379 deel 2 gecertificeerd, uitgezonderd de CO-meting

Garantie
1 jaar garantie op de accu en sensoren
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
170 mm rookgassonde met 1,8 meter monsternameslang en condensafscheider, PTFE- en stoffilters, omgevingstemperatuurvoeler, 
aluminium draagkoffer, rubberen beschermholster met magneten, acculader/netadapter, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport 
en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3

Compatibel met:
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ROOKGASANALYSE

Eurolyzer STx

Ergonomische rookgasanalyser met uitgebreide functionaliteit en optioneel de voordelige KWSe onderhouds- en kalibratieformule.

Standaard: O2, CO (10.000 ppm, H2 gecompenseerd), CO2, H2, trek, temperatuur(verschil), rendement, luchtovermaat en verlies
Opties: Druk(verschil) en/of NO (2.000 ppm + berekening van NOx)

Meetbereik Nauwkeurigheid Beste resolutie
O2 (zuurstof) 0 tot 21,0 Vol.% ± 0,2 Vol.% 0,1 Vol.%

CO (koolmonoxide,
H2 gecompenseerd) 0 tot 10.000 ppm ± 5 ppm (< 50 ppm)

± 5% RDG (> 50 ppm) 1 ppm

CO2 (kooldioxide) 0 tot CO2 max (afhankelijk 
van de brandstof) ± 0,2 Vol.% 0,1 Vol.%

NO (stikstofoxide) 0 tot 2.000 ppm ± 5 ppm (< 50 ppm)
± 5% RDG (> 50 ppm) 1 ppm

NOx (stikstofoxiden) 0 tot 2.000 ppm - 1 ppm

Rookgastemperatuur 0 tot +1.000 °C
± (1 °C + 1 digit) (0 tot +300 °C)
± 0,5% RDG (vanaf +300 °C)
(excl. thermokoppel)

1 °C

Verbrandingslucht- 
temperatuur -20 tot +200 °C

± (2 °C + 1 digit) (-20 tot 0 °C)
± (1 °C + 1 digit) (0 tot +200 °C)
(excl. thermokoppel)

0,1 °C

Trekmeting ± 50 hPa ± 0,02 hPa (< 2,00 hPa)
± 1% RDG (> 2,00 hPa) 0,01 hPa

Druk(verschil)meting ± 150 hPa ± 0,02 hPa (< 2,00 hPa)
± 1% RDG (> 2,00 hPa)

0,01 hPa (< 19,9 hPa)
0,1 hPa (> 20,0 hPa)

Rendement 0 tot 120% - 0,1%
Luchtovermaat 1 tot 99,99 - 0,01

Compatibel met:

215 x 65 x 45 mm (inclusief beschermholster)
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Kenmerken
•  Aanraakgevoelige bediening
•  Automatische dichtheidstest
•  IR en Bluetooth Smart communicatie
•  Printen via optionele EUROprinter
•  Database Memory via optionele MicroSD kaart
•  Optionele datalogfunctie
•  Digitale attesten met optionele EuroSoft Pro app/software
•  Volledig EN 50379 deel 2 gecertificeerd

Garantie
1 jaar garantie op de accu en sensoren
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten
7 jaar garantie met KWSe (optioneel, meer info p. 83)

Inbegrepen accessoires
170 mm rookgassonde met 1,8 meter monsternameslang en condensafscheider met filters, omgevingstemperatuurvoeler, 
Sortimo draagkoffer, rubberen beschermholster met magneten, acculader/netvoeding, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieks-
rapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

ROOKGASANALYSE

Onderzijde instrumentBovenzijde instrument
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ROOKGASANALYSE

Eurolyzer STx pakket

Compleet professioneel rookgasanalysepakket met de Eurolyzer STx, tal van accessoires en de voordelige KWSe serviceformule.

Standaard: O2, CO (10.000 ppm, H2 gecompenseerd), CO2, H2, trek, temperatuur(verschil), rendement, luchtovermaat en verlies
Opties: Druk(verschil) en/of NO (2.000 ppm + berekening van NOx)

Specificaties
Zie Eurolyzer STx p. 8

Kenmerken
•  Aanraakgevoelige bediening
•  Automatische dichtheidstest
•  IR en Bluetooth Smart communicatie
•  Printen via inbegrepen IR EUROprinter
•  Database Memory via inbegrepen MicroSD kaart
•  Optionele datalogfunctie
•  Digitale attesten met optionele EuroSoft Pro app/software
•  Volledig EN 50379 deel 2 gecertificeerd

Garantie
1 jaar garantie op de accu en sensoren
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten
7 jaar garantie met KWSe (1ste kalibratie inbegrepen, 2 jaar geldig) (meer info p. 83)

Inbegrepen accessoires
290 mm rookgassonde met 1,8 meter monsternameslang en condensafscheider, PTFE- en stoffilters, IR EUROprinter, omgevingstem-
peratuurvoeler, verbrandingsluchttemperatuurvoeler, sikkelsonde, MicroSD-kaart met adapter, robuuste kunststof draagkoffer, rubberen 
beschermholster met magneten, acculader/netvoeding, vitrylslang, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport, handleiding en 
1ste KWSe kalibratie (2 jaar geldig)

Bestelnummers zie p. 88

Compatibel met:
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Multilyzer STx

Robuuste rookgasanalyser voor huishoudelijke en industriële installaties. Met ruimte voor 6 gassensoren en een 2de pomp die de COlaag-sensor 
spoelt en beschermt bij hoge CO-concentraties. Bediening via druktoetsen inclusief instelbare favorietentoets en CO-meting tot max. 4 Vol.%.

Standaard: O2, COlaag (10.000 ppm, H2 gecompenseerd), CO2, H2, trek, druk(verschil), 
temperatuur(verschil), rendement, luchtovermaat en verlies
Opties: COhoog (4 Vol.%), NO (5.000 ppm + berekening van NOx), NO2 (500 ppm + nauwkeurige meting van NOx als het toestel ook 
een NO-sensor bevat) en/of SO2 (5.000 ppm)

Kenmerken
•  Bediening via druktoetsen
•  Sneltoets voor uw favoriete functie (bv. opslaan)
•  Spoelpomp voor de COlaag-sensor
•  Modulaire rookgassonde 300 mm
•  Automatische dichtheidstest
•  IR en Bluetooth Smart communicatie

•  Printen via optionele EUROprinter
•  Database Memory via optionele MicroSD kaart
•  Optionele datalogfunctie
•  Digitale attesten met optionele EuroSoft Pro 
   app/software
•  Volledig EN 50379 deel 2 gecertificeerd

Garantie
1 jaar garantie op de accu en sensoren
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)
7 jaar garantie met KWSe voor de sensorconfiguraties O2, COlaag en O2, COlaag, COhoog (optioneel, meer info p. 83)

Inbegrepen accessoires
300 mm modulaire rookgassonde met 2,4 m monsternameslang en condensafscheider, PTFE- en stoffilters, omgevings- en 
verbrandingsluchttemperatuurvoelers, robuuste kunststof draagkoffer met rubbers, rubberen beschermholster met magneten, 
acculader/netvoeding, vitrylslang, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

Compatibel met:

3

ROOKGASANALYSE

220 x 90 x 53 mm (inclusief beschermholster)
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ROOKGASANALYSE

3

Meetbereik Nauwkeurigheid Resolutie
O2 (zuurstof) 0 tot 21,0 Vol.% ± 0,2 Vol.% 0,1 Vol.%

COlaag (koolmonoxide, laag 
bereik, H2 gecompenseerd) 0 tot 10.000 ppm ± 5 ppm (< 50 ppm)

± 5% RDG (> 50 ppm) 1 ppm

COhoog (koolmonoxide,
hoog bereik)

0 tot 4,0 Vol.%
(40.000 ppm) ± 5% RDG 0,01 Vol.%

CO2 (kooldioxide) 0 tot CO2 max

(afh. van de brandstof) ± 0,2 Vol.% 0,1 Vol.%

NO (stikstofoxide) 0 tot 5.000 ppm ± 5 ppm (< 50 ppm)
± 5% RDG (> 50 ppm) 1 ppm

NOx (stikstofoxiden) 0 tot 5.000 ppm - 1 ppm

NO2 (stikstofdioxide) 0 tot 500 ppm ± 10 ppm (< 50 ppm)
± 10% RDG (> 50 ppm) 1 ppm

SO2 (zwaveldioxide) 0 tot 5.000 ppm ± 10 ppm (< 200 ppm) 
± 5% RDG (> 200 ppm) 1 ppm

Rookgastemperatuur 0 tot +1.150 °C
± 1 °C + 1 digit (0 tot +300 °C)
± 1,0% RDG (vanaf +300 °C)
(excl. thermokoppel)

0,1 °C

Verbrandingslucht- 
temperatuur -20 tot +200 °C

± 3 °C + 1 digit (-20,0 tot 0,0 °C)
± 1 °C + 1 digit (+0,1 tot +200,0 °C)
(excl. thermokoppel)

0,1 °C

Trek- en 
druk(verschil)meting

± 70 hPa (trek) 
± 150 hPa (drukverschil)

± 0,02 hPa + 1 digit (< 2,00 hPa)
± 1% RDG (> 2,00 hPa)

± 0,01 hPa (< 100 hPa)
± 0,1 hPa (> 100 hPa)

Rendement 0 tot 120% - 0,1%
Luchtovermaat 1 tot 99,99 - 0,01
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ROOKGASANALYSE

Maxilyzer NG

Complete rookgasanalyser voor industriële installaties boven 100 kW. Met geïntegreerde printer en ruimte voor 6 gassensoren.

Standaard: O2, COlaag (4.000 ppm, H2 gecompenseerd), CO2, H2, trek, druk(verschil), 
temperatuur(verschil), rendement, luchtovermaat en verlies
Opties: COhoog (2 Vol.%), NO (2.000 ppm + berekening van NOx), NO2 (500 ppm + nauwkeurige meting van NOx als het toestel ook 
een NO-sensor bevat) en/of SO2 (2.000 ppm)

Kenmerken
•  Bediening via druktoetsen
•  Spoelpomp voor de COlaag-sensor
•  Sterke lucht-, stof- en waterdichte pelicase
•  Geïntegreerde filter en condensafscheider
•  Geïntegreerde thermische printer

•  Optionele MaxiSystem peltierkoeler
•  Optionele Verwarmde monsternameslang
•  Intern geheugen voor 100 stookrapporten
•  Accu met tot 42 uur gebruiksduur
•  Volledig EN 50379 deel 2 gecertificeerd

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)
5 jaar garantie met KWSplus (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
300 mm rookgassonde (600 °C/15 min.) met 6 meter monsternameslang, rol thermisch printerpapier, omgevingstemperatuurvoeler, 
verbrandingsluchttemperatuurvoeler, opbergtas voor rookgassonde en accessoires, acculader/netvoeding, EN 50379 deel 2 certificaat, 
fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3

14

115 x 275 x 250 mm
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ROOKGASANALYSE

Meetbereik Nauwkeurigheid Resolutie
O2 (zuurstof) 0,0 tot 20,9 Vol.% ± 0,2 Vol.% 0,1 Vol.%

COlaag (koolmonoxide, laag 
bereik, H2 gecompenseerd) 0 tot 4.000 ppm ± (5% RDG + 1 ppm) 1 ppm

COhoog (koolmonoxide,
hoog bereik)

0,4 tot 2 Vol.% (Maxilyzer NG)
0 tot 4,0 Vol.% (Maxilyzer NG Plus)

± (5% RDG + 0,01 Vol.%) (Maxilyzer NG)
± (5% RDG + 1 digit) (Maxilyzer NG Plus)

100 ppm (Maxilyzer NG)
0,01 Vol.% (Maxilyzer NG Plus)

CO2 (kooldioxide) 0 tot 99,9 Vol.% ± 0,2 Vol.% 0,1 Vol.%

NO (stikstofoxide) 0 tot 2.000 ppm (Maxilyzer NG)
0 tot 5.000 ppm (Maxilyzer NG Plus)

± 5 ppm (< 50 ppm)*
± 5% RDG (> 50 ppm)* 1 ppm

NOX (stikstofoxiden) 0 tot 2.000 ppm (Maxilyzer NG)
0 tot 5.000 ppm (Maxilyzer NG Plus) - 1 ppm

NO2 (stikstofdioxide) 0 tot 200 ppm (Maxilyzer NG)
0 tot 500 ppm (Maxilyzer NG Plus)

± 10 ppm (< 50 ppm) (Maxilyzer NG)
± 10% RDG (> 50 ppm) (Maxilyzer NG)
± 5 ppm (< 100 ppm)*
± 5% RDG (> 100 ppm)*

1 ppm

SO2 (zwaveldioxide) 0 tot 2.000 ppm ± 10 ppm (< 150 ppm) 
± 5% RDG (> 150 ppm) 1 ppm

Rookgastemperatuur 0 tot 1.000 °C ± (0,5% RDG + 1 °C)
(excl. thermokoppel) 1 °C

Verbrandingslucht- 
temperatuur

-20,0 tot 0,0 °C
0,1 tot 200,0 °C

± 3,0 °C
± (0,5% RDG + 1,0 °C)
(excl. thermokoppel)

0,1 °C

Trek- en 
druk(verschil)meting

0 tot 19,99 hPa
20,0 tot 99,9 hPa
100,0 tot 150,0 hPa

± (1,0% RDG + 0,01 hPa)
± 1,0% RDG
± 3,0% RDG

0,01 hPa
0,1 hPa
0,1 hPa

Rendement 0 tot 120% - 0,1%

Luchtovermaat 0,00 tot 99,99 - 0,01

* Met toepassing van optionele verwarmde monsternameslang en geactiveerde (optionele) peltierkoeler
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ROOKGASANALYSE

Maxilyzer NG Plus

Complete rookgasanalyser voor industriële installaties boven 100 kW. Met geïntegreerde printer, peltierkoeler en ruimte voor 6 gassensoren.

Standaard: O2, COlaag (4.000 ppm, H2 gecompenseerd), CO2, H2, trek, druk(verschil), 
temperatuur(verschil), rendement, luchtovermaat en verlies
Opties: COhoog (2 Vol.%), NO (2.000 ppm + berekening van NOx), NO2 (500 ppm + nauwkeurige meting van NOx als het toestel ook 
een NO-sensor bevat) en/of SO2 (2.000 ppm)

Specificaties
Zie p.15

Kenmerken
•  Bediening via druktoetsen
•  Spoelpomp voor de COlaag-sensor
•  Sterke lucht-, stof- en waterdichte pelicase
•  Geïntegreerde filter en condensafscheider
•  Geïntegreerde thermische printer

•  Geïntegreerde peltierkoeler
•  Optionele Verwarmde monsternameslang
•  Intern geheugen voor 100 stookrapporten
•  Accu met tot 42 uur gebruiksduur
•  Volledig EN 50379 deel 2 gecertificeerd

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)
5 jaar garantie met KWSplus (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
300 mm rookgassonde (600 °C/15 min.) met 6 meter monsternameslang, rol thermisch printerpapier, omgevingstemperatuurvoeler, 
verbrandingsluchttemperatuurvoeler, opbergtas voor rookgassonde en accessoires, acculader/netvoeding, EN 50379 deel 2 certificaat, 
fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3

170 x 410 x 325 mm
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STM225

Robuust, compact en draagbaar instrument voor meting van de concentratie deeltjes/stof in rookgassen van biomassaketels en 
kachels op vaste brandstof.

Werking
Via een verwarmde monsternameslang wordt een staal genomen van de rookgassen waarna met een optisch meetsysteem de 
concentratie deeltjes/stof wordt bepaald, zonder gebruik te maken van verbruiksartikelen. Een volwaardige meting kan binnen 
15 minuten worden voltooid. De STM225 kan op zichzelf gebruikt worden of in combinatie met een BLAUWE LIJN rookgasanalyser, 
die simultaan metingen kan uitvoeren en de waarden van de STM225 overneemt in het meetrapport.

Kenmerken
•  Fijnstofmeting van 0 tot 300 mg/m³
•  Volwaardige meting over 15 minuten
•  Snel, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
•  Groot, helder 5,7” kleurenscherm 
•  Weinig onderhoud en eenvoudig te reinigen
•  Korte warm-up en kalibratietijd
•  Geen herkalibratie nodig na reiniging

•  Geen beïnvloeding door vibraties of schokken
•  Duidelijke menu’s en geprogrammeerde meetprocedures
•  Geïntegreerde filters en condensafscheider
•  Bluetooth communicatie met BLAUWE LIJN 

rookgasanalysers voor registratie van het 
gemeten stofgehalte in een meetrapport

•  230 V netvoeding

Inbegrepen accessoires
Verwarmde monsternameslang met afneembare 90° meetsonde, nulpuntfilter, fijnfilters, 5 teflon membranen, 5 reinigingssetjes, 
duurzame draagtas voor toestel en accessoires, netvoedingsadapter en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

ROOKGASANALYSE

275 x 205 x 350 mm
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BLUELYZER ST              2 3   

EUROLYZER STx                 2 3    

EUROLYZER STx pakket               2 3    

MULTILYZER STx              2 3    

MAXILYZER NG       1  

MAXILYZER NG Plus      1  

Standaard inbegrepen           Optioneel

1 Optioneel, past enkel op de MaxiSystem peltierkoeler of op de Maxilyzer NG Plus      2 Gratis te downloaden      3 Optioneel, voor EuroSoft Mobile gebruik op PC's zonder Bluetooth Smart communicatie

ROOKGASANALYSE

18

ACCESSOIRES



19

ROOKGASANALYSEACCESSOIRES

Bestelnummers zie p. 88

ROOKGASANALYSE

Standaard 
condensafscheider

EuroSoft Pro 
app/software

Compacte 
condensafscheider

Roetpomp

PTFE-filters

Vaste rookgassondes

Stoffilter standaard 
condensafscheider

Modulaire 
rookgassonde

Stoffilter compacte 
condensafscheider

EuroSoft Mobile
app/software

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRESROOKGASANALYSE

Sikkelsonde

Thermisch 
printerpapier

Zelfklevend thermisch 
printerpapier

Infrarood 
EUROprinter

Kunststof 
draagkoffer

Bluetooth 
EUROprinter

Slagvaste kunststof 
draagkoffer met rubbers

Afpersset voor druk(val)- 
meting tot 1 bar

Omgevings- 
temperatuurvoeler

Verbrandingslucht- 
temperatuurvoeler

Bestelnummers zie p. 88
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ACCESSOIRESACCESSOIRES ROOKGASANALYSE

Bestelnummers zie p. 88

Bluetooth Smart 
dongle

MaxiSystem 
peltierkoeler

Verwarmde
monsternameslang DatalogfunctieAluminium draagkoffer 

groot model

4 GB MicroSDHC kaart 
+ USB 2.0 adapter

Mini-USB 
acculader

Maxilyzer NG 
acculader

12 V USB 
autolader

Mini-USB 
acculader

Maxilyzer NG 
acculader

Sortimo L-Boxx koffer 
voor meetinstrumenten

Meer info p. 78
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DRUKMETING

S2600-serie

Eenvoudige druk(verschil)meters met alle basisfuncties, verkrijgbaar in 4 meetbereiken. 

Model S2601 S2610 S2650 S2680

Meetbereik 150 mbar 1.000 mbar 5.000 mbar 8.000 mbar

Nauwkeurigheid ± 0,03 mbar
± (1,0% RDG + 1 digit)

± 0,3 mbar
± (1,0% RDG + 1 digit) 
± 0,25% FS (< 400 mbar)

± 0,7 mbar
± (1,0% RDG + 1 digit)
± 0,25% FS (< 1.600 mbar)

± 1,2 mbar
± (1,0% RDG + 1 digit)
± 0,25% FS (< 1.600 mbar) 

Beste resolutie 0,01 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar

Kenmerken
•  Actuele druk en Min/Max
•  Holdfunctie
•  Automatische bereikinstelling
•  Automatische en handmatige nulstelling
•  LCD scherm met displayverlichting
•  Twee 1,5 V AA alkaline batterijen
•  EN 50379 deel 2 gecertificeerd

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Aluminium draagkoffer, rubberen beschermholster met magneet, batterijen, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding
S2601 & S2610: Ø 3 mm kunststof verloopnippels en 50 cm vitrylslang
S2650 & S2680: Aansluitnippels tot 35 bar met borging en 50 cm PU-slang

Bestelnummers zie p. 88

3

143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)
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DRUKMETING

3

S4600 ST-serie

Veelzijdige druk(verschil)meters met Bluetooth® communicatie en geheugenfunctie, verkrijgbaar in 6 meetbereiken.

Model S4602 ST S4601 ST S4610 ST S4650 ST S4680 ST S4699 ST
Meetbereik 20 mbar 150 mbar 1.000 mbar 5.000 mbar 8.000 mbar 18.000 mbar

Nauwkeurigheid

± 0,003 mbar ± 0,03 mbar ± 0,3 mbar ± 0,7 mbar ± 1,2 mbar ± 3 mbar
± (0,5% RDG + 1 digit)

- ± 0,2% FS 
(< 400 mbar)

± 0,2% FS 
(< 1.600 mbar)

± 0,25% FS 
(< 1.600 mbar) -

Beste resolutie 0,001 mbar 0,01 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 1 mbar

Kenmerken
•  Actuele druk, Min, Max en luchtdruk
•  Holdfunctie
•  Automatische dichtheidstest
•  Automatische bereikinstelling
•  Automatische en handmatige nulstelling
•  TFT kleurenscherm met displayverlichting
•  Instelbare grenswaarden met alarmering
•  Pitotfunctie bij de S4602 ST (meer info p. 43)

•  Lekhoeveelheid testfunctie bij de S4601 ST,  
•  S4610 ST en S4650 ST (met optionele accessoires)
•  Geheugen via optionele MicroSD kaart
•  Optionele datalogging en Database Memory functies
•  IR en Bluetooth Smart communicatie
•  Printen via optionele EUROprinter
•  Accu met lader/netadapter
•  EN 50379 deel 2 gecertificeerd

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten of 3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Aluminium draagkoffer, rubberen beschermholster met magneten, accu met lader/netadapter, EN 50379 deel 2 certificaat, 
fabrieksrapport en handleiding
S4602 ST, S4601 ST & S4610 ST: Ø 3 mm kunststof verloopnippels en 50 cm vitrylslang
S4650 ST & S4680 ST: Aansluitnippels tot 35 bar met borging en 50 cm PU-slang
S4699 ST: Festo druknippels met borgmoer en 50 cm PU-slang

     
      Bestelnummers zie p. 88

143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)
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DRUKMETING

3

S4600 ST ADV-serie

Druk(verschil)meters met geïntegreerde drukadapter met fijnregelingskraan, verkrijgbaar in 4 meetbereiken. De drukadapter heeft 
een snelkoppeling en een D8.3 aansluiting voor vitrylslang of een optionele drukgever. De regelkraan op de adapter maakt het 
mogelijk de druk te verhogen en te verlagen zodat de drukwaarde zeer precies kan worden ingesteld.

Model S4601 ST ADV S4610 ST ADV S4650 ST ADV S4680 ST ADV
Meetbereik 150 mbar 1.000 mbar 5.000 mbar 8.000 mbar

Nauwkeurigheid
± 0,03 mbar ± 0,3 mbar ± 0,7 mbar ± 1,2 mbar

 ± (0,5% RDG + 1 digit)
- ± 0,2% FS (< 400 mbar) ± 0,2% FS (< 1.600 mbar) ± 0,25% FS (< 1.600 mbar)

Beste resolutie 0,01 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar

Kenmerken
•  Actuele druk, Min, Max en luchtdruk
•  Geïntegreerde drukadapter met kraan 
   en fijnregeling voor testdruk
•  Holdfunctie
•  Automatische dichtheidstest
•  Automatische bereikinstelling
•  Automatische en handmatige nulstelling
•  TFT kleurenscherm met displayverlichting 

•  Instelbare grenswaarden met alarmering
•  Lekhoeveelheid testfunctie (met optionele accessoires)
•  Geheugen via optionele MicroSD kaart
•  Optionele datalogging en Database Memory functies
•  IR en Bluetooth Smart communicatie
•  Printen via optionele EUROprinter
•  Accu met lader/netadapter
•  EN 50379 deel 2 gecertificeerd

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten of 3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Rubberen beschermholster met magneten, accu met lader/netadapter, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding
S4601 ST ADV & S4610 ST ADV: Ø 3 mm kunststof verloopnippel en 50 cm vitrylslang
S4650 ST ADV & S4680 ST ADV: Aansluitnippel tot 35 bar met borging en 50 cm PU-slang
      

   
      Bestelnummers zie p. 88

143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)
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DRUKMETING

3

CAPBs® Sens PS-serie

CAPBs® zijn veelzijdige meetapparaten voor uiteenlopende toepassingen. Met CAPBs® kunnen bestaande BLAUWE LIJN meetinstrumenten 
worden uitgebreid met aanvullende meetfuncties, waaronder druk(verschil), waterhoeveelheid, temperatuur(verschil), gaslekdetectie, 
VOC-detectie, etc. 

Voor druk(verschil)meting zijn er 9 Sens(oren) beschikbaar met diverse aansluitingen en meetbereiken van 20 mbar tot 25 bar. Deze 
verwisselbare Sens worden geplaatst op een STm basishandgreep die de meetwaarden draadloos verzendt naar een BLAUWE LIJN 
instrument of naar uw smartphone/tablet. Via het BLAUWE LIJN instrument of de gratis EuroSoft Live App kunt u de meetwaarden 
weergeven, analyseren en loggen. (meer info p. 77)

Model PS10 PS20 PS22 PS33

Aansluitingen 2 x 8 mm 2 x 8 mm Geïntegreerde drukadapter met D2.7 
aansluiting en snelkoppeling 1 x 8 mm

Meetbereik 20 mbar 180 mbar 180 mbar 2 bar

Nauwkeurigheid
±0,003 mbar of  
0,5% RDG ±1 digit

±0,03 mbar of  
0,5% RDG ±1 digit

±0,03 mbar of  
0,5% RDG ±1 digit ±0,3 mbar of  

0,5% RDG ±1 digit
± 0,3 m/s ± 0,8 m/s ± 0,8 m/s

Beste resolutie 0,001 mbar 0,01 mbar 0,01 mbar 0,1 mbar

Model PS40 PS41 PS60 PS61 PT70

Aansluitingen 1 x 8 mm 1 x 3 mm
met borging 1 x 8 mm 1 x 3 mm

met borging
1 x DN5, voor snelkoppeling 
Rectus type 21

Meetbereik 6 bar 6 bar 20 bar 20 bar 25 bar

Nauwkeurigheid ±0,3 mbar of  
0,5% RDG ±1 digit

±0,3 mbar of  
0,5% RDG ±1 digit

±1 mbar of  
0,5% RDG ±1 digit

±1 mbar of  
0,5% RDG ±1 digit

0,5% full
scale ±1 digit

Beste resolutie 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 bar

PS10 PS22 PS33
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DRUKMETING

3

PS40 PS41 PT70

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
PS10, PS20 en PS22: 1 meter vitrylslang, beschermkoker en handleiding
PS33, PS40 en PS60: Verloopnippel naar 3 mm met borging, 1 m PU-slang, beschermkoker en handleiding
PS41 en PS61: 1 meter PU-slang, beschermkoker en handleiding
PT70: Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88
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ACCESSOIRESDRUKMETING

Afpersset® 

tot 1 bar
Afpersset® 

tot 10 bar

Afpersset® 

voor gas
Afpersset® 

tot 1 bar ADV

Bestelnummers zie p. 88

COMPATIBILI- 
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DRUKMETING 
ACCESSOIRES

Ø 
3 

m
m

 k
un

st
sto

f v
er

lo
op

ni
pp

el
s

Aa
ns

lu
itn

ip
pe

ls 
to

t 3
5 

ba
r m

et
 b

or
gi

ng
Fe

sto
 d

ru
kn

ip
pe

ls 
m

et
 b

or
gm

oe
r

Vi
try

lsl
an

g
PU

-s
lan

g
Sla

ng
en

se
t

Dr
uk

ad
ap

te
r

Af
pe

rs
se

t t
ot

 1
 b

ar
Af

pe
rs

se
t t

ot
 1

0 
ba

r
Af

pe
rs

se
t v

oo
r g

as
Af

pe
rs

ko
ffe

r d
ie

ns
tle

id
in

ge
n

Af
pe

rs-
 e

n 
ei

nd
sto

pp
en

In
ste

ek
ni

pp
el

 m
et

 sn
el

ko
pp

el
in

g
In

je
ct

ie
sp

ui
t v

oo
r l

ek
ho

ev
ee

lh
ei

d 
te

st
fu

nc
tie

Pi
to

tb
ui

ze
n 

vo
or

 p
ito

tfu
nc

tie
EU

RO
pr

in
te

r i
nf

ra
ro

od
 o

f B
lu

et
oo

th
Al

um
in

iu
m

 d
ra

ag
ko

ffe
r k

le
in

 m
od

el
So

rti
m

o 
i-B

ox
x 

ko
ffe

r m
et

 in
lay

 vo
or

 C
AP

Bs
So

rti
m

o 
L-B

ox
x 

ko
ffe

r v
oo

r d
ru

km
et

er
s

M
in

i-U
SB

 a
cc

ul
ad

er
12

 V
 U

SB
 a

ut
ol

ad
er

4 
GB

 M
icr

oS
DH

C 
ka

ar
t +

 U
SB

 2
.0

 a
da

pt
er

Eu
ro

So
ft 

M
ob

ile
 a

pp
/s

of
tw

ar
e

Eu
ro

So
ft 

Liv
e 

ap
p/

so
ftw

ar
e

Bl
ue

to
ot

h 
Sm

ar
t d

on
gl

e
Da

ta
ba

se
 M

em
or

y 
fu

nc
tie

 e
n 

da
ta

lo
gf

un
ct

ie
CA

PB
s d

ra
ad

lo
ze

 m
ee

tm
od

ul
es

CA
PB

s S
Tm

 b
as

ish
an

dg
re

ep

S2601, S2610        3 3  

S2650, S2680     3 3  

S4602 ST         3 3        4 5  

S4601 ST         3 3        4 5  

S4610 ST         3 3        4 5  

S4650 ST      3 3        4 5  

S4680 ST      3 3       4 5  

S4699 ST      3 3       4 5  

S4601 ST ADV     1 2  3 3        4 5  

S4610 ST ADV     1 2  3 3        4 5  

S4650 ST ADV   1 2  3 3        4 5  

S4680 ST ADV   1 2  3 3        4 5  

PS10, PS20, PS22      3 3   4 6

PS33, PS40, PS60      3 3   4 6

PS41, PS61   3 3   4 6

PT70   4 6

Standaard inbegrepen     Optioneel
1 Geïntegreerde drukadapter met fijnregelingskraan
2 Optionele ADV versie
3 Optioneel en te gebruiken i.c.m. een drukadapter

4 Gratis te downloaden
5 Optioneel, voor EuroSoft Mobile gebruik op PC's
    zonder Bluetooth Smart communicatie
6 Optioneel, noodzakelijk voor het gebruik van de CAPBs Sens PS-serie
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ACCESSOIRES ACCESSOIRES DRUKMETING

Afperskoffer 
dienstleidingen Drukadapter Insteeknippel 

met snelkoppeling
Conische 

afpersstoppen

Rechte 
afpersstoppen

Afpersset® 

tot 10 bar ADV

Bestelnummers zie p. 88

Aansluitnippels 
tot 35 barMessing eindstoppen Eindstop gaskraan Vervangingsrubbers 

voor afpersstoppen
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ACCESSOIRESDRUKMETING

Bestelnummers zie p. 88

Injectiespuit voor 
lekhoeveelheid testfunctieSlangensetPU-slang PitotbuizenVitrylslang

Infrarood EUROprinter Bluetooth EUROprinter Thermisch printerpapier Zelfklevend thermisch 
printerpapierBlaasbalg en ventielen
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ACCESSOIRES ACCESSOIRES DRUKMETING

Bestelnummers zie p. 88

EuroSoft Live 
app/software

12 V USB autolader

DatalogfunctieEuroSoft Mobile
app/software

4 GB MicroSDHC kaart 
+ USB 2.0 adapter

Bluetooth Smart 
dongle

Sortimo L-Boxx koffer 
voor drukmeters

Sortimo i-Boxx koffer 
met inlay voor CAPBs

Aluminium draagkoffer 
klein modelMini-USB acculader

Meer info p. 78
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S2600-12K(D)

Temperatuurmeters met een meetbereik van -50 tot +1.100 °C. Verkrijgbaar met 1 (model S2600-12K) of 2 (model S2600-12KD) 
ingangen voor optionele K-type thermokoppels.

Kenmerken
•  Actuele temperatuur, Min en Max
•  Temperatuurverschil met de S2600-12KD
•  Geschikt voor K-type thermokoppels
•  LCD met displayverlichting
•  Resolutie
 •  0,1 °C (-50,0 tot 99,9 °C) 
 •  1 °C (100 tot 1.100 °C)
•  Holdfunctie
•  Automatische bereikinstelling
•  Eenheden °C en °F
•  EN 50379 deel 2 gecertificeerd

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Rubberen beschermholster met magneet, twee 1,5 V alkaline batterijen, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

TEMPERATUURMETING

3

143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)
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TEMPERATUURMETING

S4600 ST-12KD

Temperatuur(verschil)meter met een meetbereik van -50 tot +1.100 °C, 2 ingangen voor optionele K-type thermokoppels, 
geheugenfunctie en Bluetooth Smart communicatie.

Kenmerken
•  Actuele temperaturen, temperatuurverschil, Min en Max
•  Geschikt voor 1 of 2 K-type thermokoppels
•  TFT kleurenscherm met displayverlichting
•  Resolutie: 0,1 °C over het hele meetbereik
•  Holdfunctie
•  Geheugen via optionele MicroSD kaart
•  Optionele datalogging en Database Memory functies
•  Automatische bereikinstelling
•  Eenheden °C en °F
•  Accu met lader/netadapter
•  EN 50379 deel 2 gecertificeerd

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Rubberen beschermholster met magneten, accu met lader/netadapter, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3

143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)
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TEMPERATUURMETING

3

TK20 TK40

CAPBs® Sens TK-serie

CAPBs® zijn veelzijdige meetapparaten voor uiteenlopende toepassingen. Met CAPBs® kunnen bestaande BLAUWE LIJN meetinstrumenten 
worden uitgebreid met aanvullende meetfuncties, waaronder druk(verschil), waterhoeveelheid, temperatuur(verschil), gaslekdetectie, 
VOC-detectie, etc. 

Voor temperatuur(verschil)meting zijn er 7 Sens(oren) beschikbaar met diverse meetsondes/aansluitingen en meetbereiken. Deze 
verwisselbare Sens worden geplaatst op een STm basishandgreep die de meetwaarden draadloos verzendt naar een BLAUWE LIJN 
instrument of naar uw smartphone/tablet. Via het BLAUWE LIJN instrument of de gratis EuroSoft Live App kunt u de meetwaarden 
weergeven, analyseren en loggen. (meer info p. 77)

Model TK10 TK11 TK20 TK30
Meetsonde/
Aansluitingen

Type K
miniconnector*

2 x Type K 
miniconnector*

Insteeksonde
Ø 3 mm

Vloeistofsonde
Ø 1,5 mm

Meetbereik -50/+1.150 °C -50/+1.150 °C -50/+400 °C -50/+400 °C

Nauwkeurigheid ±1,5 °C
(excl. thermokoppel)

±1,5 °C
(excl. thermokoppel) ±1,5 °C of 1% RDG ±1,5 °C of 1% RDG

Resolutie 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Model TK35 TK40 TK50
Meetsonde/
Aansluitingen

Vloeistofsonde
Ø 3 mm

Lucht/gassonde
Ø 4,7 mm

Oppervlaktesonde 
Ø 4 mm

Meetbereik -50/+400 °C -50/+400 °C -50/+400 °C
Nauwkeurigheid ±1,5 °C of 1% RDG ±1,5 °C of 1% RDG ±1,5 °C of 1% RDG
Resolutie 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten of 3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

      Bestelnummers zie p. 88

* Type K meetsondes 
   niet inbegrepen
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TEMPERATUURMETING

X-serie thermokoppels

7 K-type thermokoppels die door hun onderscheidende meetsondes geschikt zijn voor diverse toepassingen. Het handige krulsnoer 
biedt veel bewegingsvrijheid bij de meting.

Model X11 X12 X13 X13a

Meetsonde
Oppervlaktesonde
Ø 5 mm, L 130 mm
Veerbelaste platte tip

Insteeksonde
Ø 3 mm, L 130 mm
RVS beitelpunt

Lucht/vloeistofsonde
Ø 3 mm, L 130 mm
RVS ronde tip

Lucht/vloeistofsonde
Ø 1,5 mm, L 130 mm
RVS buigbaar

Meetbereik -50/+500 °C -50/+500 °C -50/+1.000 °C -50/+850 °C
Nauwkeurigheid 2,2 °C ±0,8% RDG 1,1 °C ±0,4% RDG 1,1 °C ±0,4% RDG 1,1 °C ±0,4% RDG

Model X15 X16 X17

Meetsonde
(Rook)gassonde
Ø 4 mm, L 130 mm
RVS geperforeerde tip

Pijpklemsonde
180 x 130 x 25 mm
35 mm bekopening

Oppervlaktesonde
Ø 8 mm, L 130 mm
Veerbelaste tip

Meetbereik -50/+500 °C -50/+200 °C -50/+500 °C
Nauwkeurigheid 2,2 °C ±0,8% RDG 2,2 °C ±0,8% RDG 2,2 °C ±0,8% RDG

Kalibratie
KWS® 2-punts of 5-punts kalibraties mogelijk

Bestelnummers zie p. 88

X1
5

X1
7

X1
6

X1
1

X1
2

X1
3

X1
3a
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ACCESSOIRESTEMPERATUURMETING

Bestelnummers zie p. 88

Bluetooth EUROprinterInfrarood EUROprinter

Thermisch printerpapier

COMPATIBILITEITSTABEL
TEMPERATUURMETING
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S2600-12K  

S2600-12KD  

S4600 ST-12KD        1 2   

TK10, TK11   1 3

TK20, TK30, TK35, TK40, TK50   1 3

Standaard inbegrepen     Optioneel
1 Gratis te downloaden
2 Optioneel, voor EuroSoft Mobile gebruik op PC's zonder Bluetooth Smart communicatie
3 Optioneel, noodzakelijk voor het gebruik van de CAPBs Sens TK-serie
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ACCESSOIRES ACCESSOIRES TEMPERATUURMETING

Bestelnummers zie p. 88

Zelfklevend thermisch 
printerpapier

EuroSoft Live 
app/software DatalogfunctieEuroSoft Mobile

app/software
4 GB MicroSDHC kaart 

+ USB 2.0 adapter

12 V USB autoladerBluetooth Smart 
dongle Mini-USB acculader Aluminium draagkoffer

klein model
Sortimo i-Boxx koffer 
met inlay voor CAPBs

Meer info p. 78
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RHT-serie

Eenvoudig te bedienen temperatuur- en luchtvochtigheidsmeters. Verkrijgbaar met een vaste (RHT3), flexibele (RHT5) of aan een 
krulsnoer verbonden meetsonde (RHT4).

Kenmerken
•  Actuele waarden, Min en Max
•  Omgevingstemperatuur van -40,0 tot 80,0 °C
•  Relatieve luchtvochtigheid van 0,0 tot 100,0 % r.v.
•  Dauwpunt van -40,0 tot 120,0 °C
•  Temperatuur eenheden °C en °F
•  Hoge nauwkeurigheid en snelle responstijd 
•  LCD met displayverlichting
•  Holdfunctie

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Rubberen beschermholster met magneet, twee 1,5 V alkaline batterijen en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3

RHT3 RHT4 RHT5

BINNENKLIMAAT

143 x 66 x 37 mm
(inclusief beschermholster, exclusief meetsonde)
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BINNENKLIMAAT

BlueAir ST

Een nauwkeurig, modulair instrument voor meting van luchtsnelheid, luchthoeveelheid, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Kenmerken
•  Actuele waarden, Min, Max en gemiddelde
•  Aansluiting voor optionele temperatuur- en 
 luchtvochtigheidssonde:
 •  Temperatuur van -20,0 tot 80,0 °C
 •  Relatieve luchtvochtigheid van 10,0 tot 90,0 % r.v.
 •  Optionele kabel 1,8 m beschikbaar voor 
  verlenging sonde
•  Aansluiting voor optionele vleugelradsonde 
 met 1,5 m kabel:
 •  MiniAir Junior Micro Ø 11 mm - luchtsnelheid  
  van 0,60 tot 20,00 m/s
 •  MiniAir Junior Mini Ø 22 mm - luchtsnelheid  
  van 0,40 tot 20,00 m/s 

 •  MiniAir Junior Macro Ø 85 mm - luchtsnelheid   
  van 0,30 tot 20,00 m/s
 •  Luchthoeveelheidsberekening
•  Automatische herkenning van de meetsonde
•  Eenheden °C of °F, % r.v., m/s of km/uur, m³/uur, l/s of m³/s 
•  TFT kleurenscherm met displayverlichting
•  Holdfunctie
•  Geheugen via optionele MicroSD kaart
•  Optionele datalogging en Database Memory functies 
•  IR en Bluetooth Smart communicatie
•  Printen via optionele EUROprinter
•  Accu met lader/netadapter

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Rubberen beschermholster met magneten, accu met lader/netadapter, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3

143 x 66 x 37 mm
(incl. beschermholster)
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BINNENKLIMAAT

S4602 ST

Zeer nauwkeurige druk(verschil)meter tot 20 mbar met resolutie 0,001 mbar en daarmee zeer geschikt voor het uitvoeren van 
Pitotmetingen i.c.m. een BLAUWE LIJN Pitotbuis.

Kenmerken
•  Actuele druk, Min, Max en luchtdruk
•  Nauwkeurigheid ± 0,003 mbar of ± (0,5% RDG + 1 digit)
•  Optionele Pitotfunctie voor zeer nauwkeurige   
 luchtsnelheid en -hoeveelheidsmetingen in 
 ventilatiekanalen
•  Optionele Pitotbuizen lengte 360 of 460 mm
•  Automatische dichtheidstest
•  Automatische bereikinstelling
•  Automatische en handmatige nulstelling

•  TFT kleurenscherm met displayverlichting
•  Instelbare grenswaarden met alarmering
•  Lekhoeveelheid testfunctie
•  Geheugen via optionele MicroSD kaart
•  Optionele datalogging en Database Memory functies 
•  IR en Bluetooth Smart communicatie
•  Printen via optionele EUROprinter
•  Accu met lader/netadapter
•  EN 50379 deel 2 gecertificeerd

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Aluminium draagkoffer, rubberen beschermholster met magneten, Ø 3 mm kunststof verloopnippels, 50 cm vitrylslang, accu met 
lader/netadapter, EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3

Pitotbuis 360 mm

143 x 66 x 37 mm (inclusief beschermholster)
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BINNENKLIMAAT

3

CAPBs® Sens RH80, PS10, FP10 en AQ20

CAPBs® zijn veelzijdige meetapparaten voor uiteenlopende toepassingen. Met CAPBs® kunnen bestaande BLAUWE LIJN meetinstru-
menten worden uitgebreid met aanvullende meetfuncties, waaronder druk(verschil), waterhoeveelheid, temperatuur(verschil), 
gaslekdetectie, VOC-detectie, etc. 

Voor binnenklimaat zijn er 4 Sens(oren) beschikbaar voor diverse toepassingen. Deze verwisselbare Sens worden geplaatst op 
een STm basishandgreep die de meetwaarden draadloos verzendt naar een BLAUWE LIJN instrument of naar uw smartphone/
tablet. Via het BLAUWE LIJN instrument of de gratis EuroSoft Live App kunt u de meetwaarden weergeven, analyseren en loggen. 
(meer info p. 77)

Sens RH80 voor temperatuur en luchtvochtigheid
•  Luchtvochtigheid van 0 tot 100% r.v. met resolutie 0,1% r.v.
•  Temperatuur van -40 tot +80 °C met resolutie 0,1 °C

Sens PS10 voor druk(verschil) en luchtsnelheid
•  Druk(verschil) van -20 tot +20 mbar met resolutie 0,001 mbar
•  Luchtsnelheid van 0,5 tot 50 m/s met resolutie 0,1 m/s
•  Aansluitingen: 2 x 8 mm
•  Optionele Pitotbuizen lengte 360 of 460 mm
•  EN 50379 deel 2 gecertificeerd

PS10RH80
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BINNENKLIMAAT

3

Sens FP10 voor drukverschil, luchtsnelheid en temperatuur
•  Druk(verschil) van -20 tot +20 mbar met resolutie 0,0001 mbar
•  Luchtsnelheid van 0,2 tot 20 m/s met resolutie 0,01 m/s
•  Temperatuur van -50 tot +600 °C met resolutie 0,1 °C
•  Aansluitingen: 2 x D5 en Type K miniconnector
•  Optionele meetsonde en slangenset

Sens AQ20 voor CO2 en VOC’s
•  Continu-meting van luchtkwaliteit
 •  450 tot 2.000 ppm CO2 (relatief)
 •  125 tot 6.000 ppb VOC (relatief)
•  Resolutie 1 ppm / 1 ppb

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

FP10 AQ20Meetsonde en slangenset 
voor FP10
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ACCESSOIRESBINNENKLIMAAT

Bestelnummers zie p. 88

MiniAir Junior vleugelrad- 
sondes voor BlueAir ST

Slangenset voor 
CAPBs Sens FP10

Temperatuur- en r.v.- 
sonde voor BlueAir ST

Verlengkabel voor 
temperatuur en r.v.-sonde

Meetsonde voor
CAPBs Sens FP10

Infrarood EUROprinter Bluetooth EUROprinter Thermisch printerpapier Zelfklevend thermisch printer-
papier

Pitotbuizen voor 
S4602 ST of Sens PS10
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ACCESSOIRES ACCESSOIRES BINNENKLIMAAT

Bestelnummers zie p. 88

EuroSoft Live 
app/software

12 V USB autolader

EuroSoft Mobile
app/software Datalogfunctie Bluetooth Smart 

dongle

Mini-USB acculader Aluminium draagkoffer
klein model

Sortimo i-Boxx koffer 
met inlay voor CAPBs

Sortimo L-Boxx 
mini koffer

4 GB MicroSDHC kaart 
+ USB 2.0 adapter

Meer info p. 78
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GAS(LEK)DETECTIE

GSP-1

Gaslekzoeker met flexibele meetsonde voor brandbare gassen zoals methaan, propaan en butaan. Indicatie in ppm d.m.v. een 
LED segmentsbargraph.

Kenmerken
•  Segmentsbargraph d.m.v. LED’s
•  Visueel en akoestisch alarm
•  Sensor op flexibele hals
•  Geschikt voor vrijwel alle brandbare gassen
•  Meetbereik 0 tot 2.000 ppm CH4 (methaan)
•  Instelbare gevoeligheid 20 tot 50 ppm
•  Kleine resolutie
•  Eenvoudige nulkalibratie
•  Automatische uitschakeling
•  Oplaadbare accu met lader/netadapter
•  Lage accuspanningsindicatie

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Accu met lader/netadapter en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3

130 x 72 x 26 mm (exclusief meetsonde)
175 x 12,5 mm (flexibele hals)
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GAS(LEK)DETECTIE

GSP-3 (flex)

Gaslekzoekers voor brandbare gassen zoals methaan, propaan en butaan. Indicatie d.m.v. LED’s en geluidssignaal. Verkrijgbaar met 
een vaste of flexibele meetsonde.

Kenmerken
•  Handzaam en lichtgewicht
•  Bediening met slechts één toets
•  Visuele (3 LED’s) en akoestische indicatie
•  Sensor op het toestel (GSP-3) of op flexibele hals (GSP-3 flex)
•  Geschikt voor vrijwel alle brandbare gassen
•  Meetbereik 0 tot 2.000 ppm CH4 (methaan)
•  Gevoeligheid minimaal 50 ppm
•  Korte reactietijd
•  Automatische uitschakeling
•  Twee 1,5 V AA alkaline batterijen

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Batterijen en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3

93 x 60 x 30 mm (exclusief meetsonde)
Meetsonde: 31 x 12 mm - Flexibele hals GSP-3 flex: 210 x 6 mm
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GAS(LEK)DETECTIE

3

CAPBs® Sens GS10 en CO30

CAPBs® zijn veelzijdige meetapparaten voor uiteenlopende toepassingen. Met CAPBs® kunnen bestaande BLAUWE LIJN meetinstru-
menten worden uitgebreid met aanvullende meetfuncties, waaronder druk(verschil), waterhoeveelheid, temperatuur(verschil), 
gaslekdetectie, VOC-detectie, etc. 

Voor gasdetectie zijn er 2 Sens(oren) beschikbaar voor diverse toepassingen. Deze verwisselbare Sens worden geplaatst op 
een STm basishandgreep die de meetwaarden draadloos verzendt naar een BLAUWE LIJN instrument of naar uw smartphone/
tablet. Via het BLAUWE LIJN instrument of de gratis EuroSoft Live App kunt u de meetwaarden weergeven, analyseren en 
loggen. (meer info p. 77)

Sens GS10 voor gaslekdetectie
•  Sensor op flexibele hals
•  Akoestische indicatie van de lekgrootte
•  Geschikt voor vrijwel alle brandbare gassen
•  Meetbereik 0 tot 2.000 ppm CH4 met resolutie 10 ppm
•  Nauwkeurigheid ± 500 ppm

Sens CO30 voor CO in de omgevingslucht
•  Meetbereik 0 tot 2.000 ppm CO met resolutie 1 ppm
•  Nauwkeurigheid ± 5 ppm (< 50 ppm) of ± 5% (> 50 ppm)

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

EuroSoft Live 
app/software

Sortimo i-Boxx koffer 
met inlay voor CAPBs

Bestelnummers zie p. 88

CO30 Basishandgreep met GS10
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FlowTemp M

Analoge waterhoeveelheid- en temperatuurmeter voor het controleren en afstellen van een warmwatertoestel.

Kenmerken
•  Gelijktijdige meting: 
 •  Debiet van 1,6 tot 15 l/min
 •  Temperatuur van -10 tot +110 °C
•  Duidelijk leesbare schaal, geen bubbels
•  3 instelbare debietbereiken
•  Stabiele plaatsing onder de kraan
•  Stroomt niet over

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

WATERDEBIETMETING

250 x 58 mm
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WATERDEBIETMETING

3

FlowTemp ST

Digitale waterhoeveelheid- en temperatuurmeter voor het controleren en afstellen van een warmwatertoestel. De meetwaarden 
kunnen via Bluetooth® Smart  worden weergegeven, geanalyseerd en gelogd op een daartoe geschikt BLAUWE LIJN instrument of 
op uw smartphone/tablet met de gratis EuroSoft Live app.

Kenmerken
•  Gelijktijdige meting:
 •  Debiet van 1,5 tot 17,5 l/min 
 •  Temperatuur van 0 tot 100 °C
•  Snelle en stabiele dataoverdracht via Bluetooth
•  Live meetwaarden terwijl u de boiler afstelt, geen heen-en-weer geloop
•  Digitale gegevensverwerking, registratie, datalogging en rapportage
•  Geschikt voor temperatuurmonitoring t.b.v. legionellapreventie
•  Compact en daarmee ook geschikt voor lage kranen
•  Stroomt niet over
•  TUV getest - Gecertificeerde meetwaarden

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

EuroSoft Live 
app/software

Bestelnummers zie p. 88

158 x 71 x 97 mm
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FlowTemp®ST

RH80
CO30
GS10

TK10 
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CAPBs

CAPBs®, modulair meetsysteem

De CAPBs bieden een breed scala aan meetfuncties en toepassingen. Op de basishandgreep passen tal van verwisselbare Sens(oren). 
Zo kunt u voordelig, snel en nauwkeurig talrijke metingen uitvoeren. 

Met CAPBs kunnen bestaande BLAUWE LIJN meetapparaten worden uitgebreid met aanvullende meetfuncties, waaronder 
druk(verschil), waterhoeveelheid, temperatuur(verschil), gaslekdetectie, VOC-detectie, etc. Weergave, analyse en loggen van de 
meetwaarden gebeurt via het BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft Live App op uw smartphone of tablet.

Draadloze communicatie en gratis EuroSoft Live App
Lees de meetwaarden eenvoudig af via uw BLAUWE LIJN meetinstrument of smartphone/tablet met de EuroSoft Live App. De 
communicatie gebeurt draadloos via Bluetooth Smart. Bij gebruik van meerdere CAPBs dient u een keuze te maken uit de beschikbare 
Bluetooth verbindingen. Het is niet mogelijk om met meerdere CAPBs gelijktijdig verbinding te maken.

De EuroSoft Live App geeft de meetwaarden en menu’s weer zoals op een BLAUWE LIJN toestel, inclusief de bediening. U kunt 
de actuele meetwaarde(n) uitlezen, evenals de maximaal en minimaal gemeten waarde. Het is ook mogelijk om meetwaarden 
gedurende een periode te loggen met een instelbaar interval. Met de deelfunctie kunnen een screenshot of de gelogde meetwaarden 
gedeeld worden via e-mail, WhatsApp of social media, zoals Facebook en LinkedIn. 

De app kan gratis worden gedownload in Google play (Android) en App Store (iOS).

EuroSoft Live App



BlueAir ST

 S4600 ST (ADV)-serie

Multilyzer STx

S4600 ST-12KD
Bluelyzer ST

Eurolyzer STx

Welke toestellen zijn compatibel met CAPBs?



CAPBs

CAPBs® STm basishandgreep

De CAPBs STm is de basishandgreep welke verbinding maakt met de CAPBs Sens modulaire sensoren. De handgreep bevat 
de batterijen, de aan/uit knop en de Bluetooth interface voor communicatie van de meetwaarden naar een daartoe geschikt 
BLAUWE LIJN meetinstrument of de EuroSoft live app op uw smartphone / tablet. De STm ligt gemakkelijk in de hand en heeft 
een veelkleurige LED die de status van het toestel weergeeft. 

Elke sensorkop (CAPBs Sens) past op de handgreep. De toepassing is afhankelijk van de geplaatste sensor. De Sens kunnen 
eenvoudig verwisseld worden door de knop achteraan de handgreep in te duwen. Hierdoor kan er snel gewisseld worden tussen 
verschillende meetfuncties.

Kenmerken
•  Lichtgewicht en compact
•  Bluetooth Smart data interface
•  50 meter bereik in open veld
•  1 seconde meetfrequentie
•  3 magneten voor bevestiging op een metalen ondergrond
•  Universele ¼” schroefdraad voor plaatsing op een camerastatief
•  2 type AAA alkaline batterijen of oplaadbaar

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker, batterijen en handleiding

Bestelnummers zie p. 88
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Wissel 
eenvoudig

van Sens

140 x 45 x 39 mm
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CAPBs

3

CAPBs® Sens PS-serie

De 9-delige CAPBs® druk(verschil)serie levert een reeks aan mogelijkheden. De CAPBs Sens PS drukmodellen variëren in meet-
bereik, resolutie, aansluiting(en) en toepassing.

Meet druk met hoge nauwkeurigheid, met bereiken variërend van 20 mbar tot maar liefst 25 bar. 
De modellen PS10, PS20, PS33, PS40 en PS41 zijn EN 50379 deel 2 gecertificeerd mits ze gebruikt worden in combinatie met 
een eveneens gecertificeerd BLAUWE LIJN meetinstrument. De CAPBs Sens PS modellen werken alleen i.c.m. de CAPBs STm 
basishandgreep.

PS10 PS20 PS22 PS33

Meetbereik -20 tot +20 hPa
0,5 tot 50 m/s

-180 tot +180 hPa
0,5 tot 50 m/s -180 tot +180 hPa 2 bar

Nauwkeurigheid
±0,003 hPa of

0,5% RDG ±1 digit
±0,3 m/s

±0,03 hPa of
0,5% RDG ±1 digit

±0,3 hPa of 
0,5% RDG ±1 digit

Resolutie 0,001 hPa 0,01 hPa (< 99,99 hPa)
0,1 hPa (> 100,0 hPa)

0,1 hPa (< 999,9 hPa)
1 hPa (> 1.000 hPa)

Eenheden hPa, mbar, Pa, 
mmWs, mmHg, inHg hPa, mbar, kPa, Pa, mmWs, mmHg, bar, inHg, psi

Medium Niet agressieve gassen
Aansluitingen 2 x 8 mm special* 1 x 8 mm
Afmetingen 74 x 42 x 35 mm 89 x 42 x 35 mm 74 x 42 x 35 mm
Gebruiksduur
batterijen Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)

* De PS22 is voorzien van een geïntegreerde drukadapter met fijnregelingskraan en een DN2.7 aansluiting. In combinatie met
  de Afpersset tot 1 bar ADV kan hiermee gemakkelijk een nauwkeurige dichtheidstest worden uitgevoerd.

Optionele pitotbuis  
voor PS10
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CAPBs

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
PS10, PS20 en PS22: 1 meter vitrylslang, beschermkoker en handleiding
PS33, PS40 en PS60: Verloopnippel naar 3 mm met borging, 1 m PU-slang, beschermkoker en handleiding
PS41 en PS61: 1 meter PU-slang, beschermkoker en handleiding
PT70: Beschermkoker en handleiding

PS40 PS41 PS60 PS61 PT70

Meetbereik 6 bar 6 bar 20 bar 20 bar 25 bar
Nauwkeurigheid ±0,3 hPa of 0,5% RDG ±1 digit ±1 hPa of 0,5% RDG ±1 digit ±0,5% full scale ±1 digit
Resolutie 0,1 hPa (< 999,9 hPa) of 1 hPa (> 1.000 hPa) 0,1 bar

Eenheden hPa, mbar, kPa, Pa,
mmWs, mmHg, bar, inHg, psi hPa, mbar, kPa, psi bar, kPa, psi

Medium Niet agressieve gassen Vloeistoffen &
agressieve gassen

Aansluitingen 1 x 8 mm 1 x 3 mm 1 x 8 mm 1 x 3 mm DN5 voor Rectus type 21
Afmetingen 74 x 42 x 35 mm 70 x 42 x 35 mm 74 x 42 x 35 mm 70 x 42 x 35 mm 76 x 42 x 35 mm
Gebruiksduur
batterijen Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij) Ca. 32 uur (24 uur met 

oplaadbare batterij)

Bestelnummers zie p. 88

3



62

CAPBs

3

CAPBs® Sens TK-serie

De 7-delige CAPBs® temperatuur(verschil)serie levert een breed scala aan mogelijkheden. De CAPBs Sens TK temperatuurmodellen 
variëren in meetbereik, resolutie, meetsonde en toepassing.

De TK modellen zijn geschikt voor het meten aan verschillende media: lucht, vloeistof, zachte en/of harde materialen.
De modellen TK10 en TK40 zijn EN 50379 deel 2 gecertificeerd mits ze gebruikt worden in combinatie met een eveneens gecertifi-
ceerd BLAUWE LIJN meetinstrument. De CAPBs Sens TK modellen werken alleen i.c.m. de CAPBs STm basishandgreep.

TK10 TK11 TK20
Meetbereik -50 tot 1.150 °C -50 tot 400 °C
Nauwkeurigheid ±1,5 °C (+ nauwkeurigheid meetsonde) ±1,5 °C of 1% RDG
Resolutie 0,1 °C

Aansluitingen / meetsonde Type K 
miniconnector*

2 x Type K 
miniconnector*

Insteeksonde 
Ø 3 mm

Eenheden °C, °F
Afmetingen 58 x 42 x 35 mm 186 x 42 x 35 mm
Gebruiksduur batterijen Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)
* Type K meetsondes niet inbegrepen
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Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

TK30 TK35 TK40 TK50
Meetbereik -50 tot 400 °C
Nauwkeurigheid ±1,5 °C of 1% RDG
Resolutie 0,1 °C

Aansluitingen / meetsonde Vloeistofsonde
Ø 1,5 mm

Vloeistofsonde
Ø 3 mm

Lucht/gassonde
Ø 4,7 mm

Oppervlaktesonde 
Ø 4 mm

Eenheden °C, °F
Afmetingen 187 x 42 x 35 mm 190 x 42 x 35 mm 187 x 42 x 35 mm
Gebruiksduur batterijen Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)
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CAPBs® Sens GS10

De GS10 is geschikt voor detectie van gaslekken van vrijwel alle brandbare en explosieve gassen, waaronder methaan (aardgas), 
butaan en propaan. Met de flexibele sonde kan er gemakkelijk gemanoeuvreerd worden naar moeilijk bereikbare plekken. 

Bij detectie van een gaslek geeft de GS10 de concentratie weer op een BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft live app. 
Het toestel geeft d.m.v. een akoestisch signaal ook een indicatie van de grootte van het lek. De CAPBs Sens GS10 werkt alleen 
i.c.m. de CAPBs STm basishandgreep.

Meetbereik 0 tot 2.000 ppm CH4

Nauwkeurigheid ± 500 ppm

Resolutie 10 ppm

Meetsonde Flexibele meetsonde

Eenheden ppm

Afmetingen 290 x 42 x 35 mm

Gebruiksduur batterijen Ca. 12 uur (8 uur met oplaadbare batterij)

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3
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CAPBs® Sens CO30

De CO30 is geschikt voor het meten van de CO-concentratie in een ruimte. De aanwezigheid van koolmonoxide in bijvoorbeeld een 
stookruimte kan een indicatie zijn voor een lek in de rookgasafvoer.

Bij detectie van koolmonoxide geeft de CO30 de concentratie weer op een BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft live app. 
Het toestel waarschuwt ook met een akoestisch signaal. De CAPBs Sens CO30 werkt alleen i.c.m. de CAPBs STm basishandgreep.

Meetbereik 0 tot 2.000 ppm CO

Nauwkeurigheid ± 5 ppm (< 50 ppm) of ± 5% (> 50 ppm)

Resolutie 1 ppm

Eenheden ppm

Afmetingen 64 x 42 x 35 mm

Gebruiksduur batterijen Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3
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CAPBs® Sens AQ20

De AQ20 is geschikt voor continu-meting van luchtkwaliteit (CO2 en VOC’s) in een ruimte. De meetwaarden worden weergege-
ven op een BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft live app. De CAPBs Sens AQ20 werkt alleen i.c.m. de CAPBs STm 
basishandgreep.

CO2 VOC

Meetbereik 450 tot 2.000 ppm (relatief) 125 tot 600 ppb (relatief)

Resolutie 1 ppm 1 ppb

Afmetingen 58 x 42 x 35 mm

Gebruiksduur batterijen Ca. 60 uur (42 uur met oplaadbare batterij)

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

3



68

CAPBs

3

CAPBs® Sens RH80

De RH80 is geschikt voor meting van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de omgeving. Het toestel is dan ook perfect voor 
het controleren van de klimaatcondities in vochtige ruimtes, om bijvoorbeeld schimmelvorming te voorkomen. De meetwaarden 
worden weergegeven op een BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft live app. De CAPBs Sens RH80 werkt alleen i.c.m. 
de CAPBs STm basishandgreep.

Luchtvochtigheid Temperatuur

Meetbereik 0 tot 100% r.v. -40 tot +80 °C
Nauwkeurigheid ± 2% r.v. + 1 digit ± 0,5 °C + 1 digit
Resolutie 0,1% r.v. 0,1 °C
Eenheden % r.v. °C en °F
Afmetingen 82 x 42 x 35 mm
Gebruiksduur batterijen Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88



69

CAPBs

3

CAPBs® Sens FP10

De FP10 is geschikt voor het meten van temperatuur en drukverschil tot 20 mbar. Met de optionele slangenset kunt u een 
aansluiting maken met het meetobject. Met de eveneens optionele meetsonde kunnen nauwkeurige luchtsnelheids- en tem-
peratuurmetingen worden uitgevoerd in ventilatiekanalen. De pitotmeting is druk- en temperatuur gecompenseerd. De CAPBs 
Sens FP10 werkt alleen i.c.m. de CAPBs STm basishandgreep.

Drukverschil Luchtsnelheid Temperatuur

Meetbereik -20 tot +20 mbar 0,2 tot 20 m/s (pitotmeting) -50 tot +600 °C
Nauwkeurigheid ± 0,003 mbar of ±(0,5% RDG + 1 digit) ± 0,1 m/s of ± 5% RDG ± 1,5 °C
Resolutie 0,0001 mbar 0,01 m/s 0,1 °C

Eenheden hPa, mbar, Pa, mmWs, 
mmHg en inHg

m/s, km/h, m³/h, l/s,
m³/s en l/min °C en °F

Aansluitingen 2 x D5 en Type K miniconnector
Afmetingen 74 x 42 x 35 mm
Gebruiksduur batterijen Ca. 45 uur (32 uur met oplaadbare batterij)

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Optionele accessoires
Meetsonde en slangenset

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88 Meetsonde voor FP10 Slangenset voor FP10
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CAPBs® FlowTemp ST

De FlowTemp ST digitale waterhoeveelheid- en temperatuurmeter voor het controleren en afstellen van een warmwatertoestel 
vormt een uitzondering in het CAPBs gamma. Net als bij de CAPBs Sens modellen worden de meetwaarden weergegeven op 
een BLAUWE LIJN meetinstrument of via de EuroSoft live app, maar dit toestel behoeft daarvoor niet de STm basishandgreep. 
De FlowTemp ST verwerkt en verzendt zelf de geregistreerde waarden.

Kenmerken
•  Gelijktijdige meting van debiet en temperatuur
•  Snelle en stabiele dataoverdracht via Bluetooth
•  Live meetwaarden terwijl u de boiler afstelt, geen heen en weer geloop
•  Digitale gegevensverwerking, registratie, datalogging en rapportage
•  Geschikt voor temperatuurmonitoring t.b.v. legionellapreventie
•  Compact en daarmee ook geschikt voor lage kranen
•  Stroomt niet over
•  TUV getest - Gecertificeerde meetwaarden

158 x 71 x 97 mm
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Temperatuur Debiet

Meetbereik 0 tot 100 °C 1,5 tot 17,5 l/min

Nauwkeurigheid ± 2 °C of ± 3% RDG ± 0,3 l/min of ± 5% RDG

Resolutie 0,1 °C 0,1 l/min

Eenheden °C l/min, l/h, l/s en m³/s

Reactietijd T90 < 40 s T90 < 10 s

Afmetingen 158 x 71 x 97 mm

Gegevensinterface Bluetooth Smart (BLE)

Voeding Twee AAA batterijen

Standtijd (meetbedrijf) Tot 50 uur

Beschermingsgraad IP65 en IP67 (aan binnenzijde volgens DIN EN IEC 60529)

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiedefecten 
3 jaar garantie met KWS® (optioneel, meer info p. 82)

Inbegrepen accessoires
Beschermkoker en handleiding

Bestelnummers zie p. 88

Onderzijde instrument Bovenzijde instrument
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Bestelnummers zie p. 88

EuroSoft Live 
app/software

Afpersset® 

tot 1 bar
Afpersset® 

tot 10 bar
Afpersset® 

voor gas
Afpersset® 

tot 1 bar ADV

Drukadapter Insteeknippel
met snelkoppeling

Conische 
afpersstoppen

Rechte 
afpersstoppen Messing eindstoppen
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Bestelnummers zie p. 88

Eindstop gaskraan Vervangingsrubbers 
voor afpersstoppen Blaasbalg en ventielen Vitrylslang PU-slang

Slangenset Omgevings- 
temperatuurvoeler

Verbrandingslucht- 
temperatuurvoeler

X11 oppervlakte 
thermokoppel

X12 insteek
thermokoppel
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ACCESSOIRESACCESSOIRESCAPBs

Bestelnummers zie p. 88

X13a lucht/vloeistof
thermokoppel

X13 lucht/vloeistof
thermokoppel

X16 pijpklem
thermokoppel

X17 oppervlakte
thermokoppel

Meetsonde voor
Sens FP10

X15 (rook)gas
thermokoppel

Slangenset voor
Sens FP10

Sortimo i-Boxx koffer 
met inlay voor CAPBsPitotbuizen



ACCESSOIRESACCESSOIRES
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DIGITALE RAPPORTAGE 

Draadloos communiceren met je smartphone/tablet

EuroSoft Live

Met de GRATIS EuroSoft Live App kunt u CAPBs draadloos uitlezen met uw smartphone of tablet. De communicatie gebeurt draad-
loos via Bluetooth Smart. Bij gebruik van meerdere CAPBs dient u een keuze te maken uit de beschikbare Bluetooth verbindingen. Het 
is niet mogelijk om met meerdere CAPBs gelijktijdig verbinding te maken.

De EuroSoft Live App geeft de meetwaarden en menu’s weer zoals op een BLAUWE LIJN toestel, inclusief de bediening. U kunt 
de actuele meetwaarde(n) uitlezen, evenals de maximaal en minimaal gemeten waarde. Het is ook mogelijk om meetwaarden 
gedurende een periode te loggen met een instelbaar interval. Met de deelfunctie kunnen een screenshot of de gelogde meetwaarden 
gedeeld worden via e-mail, WhatsApp of social media, zoals Facebook en LinkedIn.

De app kan gratis worden gedownload in Google play (Android) en App Store (iOS).
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EuroSoft Mobile

EuroSoft Mobile is een GRATIS software/App die bewerking en rapportage van het optionele Database Memory gemakkelijk maakt. Commu-
nicatie tussen het BLAUWE LIJN instrument en de PC, laptop, smartphone of tablet vindt plaats via Bluetooth® Smart. Als de PC niet compatibel 
is met Bluetooth® Smart, kan gebruik worden gemaakt van een optionele Bluetooth® Smart dongle via een beschikbare USB-poort.

EuroSoft Mobile Software
EuroSoft Mobile Windows software is compatibel met BLAUWE LIJN instrumenten met Bluetooth® Smart communicatie, waaronder 
de Bluelyzer ST rookgasmeter, Eurolyzer STx en Multilyzer STx serviceanalysers, S4600 ST-serie druk(verschil)meters, S4600 ST-12KD 
temperatuurmeter en de BlueAir ST binnenklimaatmeter.

Met EuroSoft Mobile kunnen de klant- en aanvullende gegevens op eenvoudige wijze worden ingevoerd via een toetsenbord of 
een bestaande klantendatabase, in plaats van via het instrument zelf. Op deze wijze zijn de klantgegevens al beschikbaar op de 
MicroSD kaart en kunnen er direct meetrapporten aan worden gekoppeld.
 
Een tweede functionaliteit van EuroSoft Mobile is de mogelijkheid om een BLAUWE LIJN instrument op afstand draadloos te be-
dienen en uit te lezen (via Bluetooth® Smart). De uitlezing gebeurt in “realtime” (live) en kan zowel numeriek als grafisch worden 
weergeven (cijfers, grafiek, staafdiagram of allen tegelijk). De meetwaarden kunnen vervolgens als CSV, ZIV of Microsoft Excel 
bestand worden opgeslagen.

EuroSoft Mobile App
EuroSoft Mobile is ook verkrijgbaar als Android App via de Google Play Store of iOS App via de App Store. De Apps bieden dezelfde 
mogelijkheden als de Windows Software, uitgezonderd het bewerken van de klantgegevens op de MicroSD kaart.

De EuroSoft Mobile Android App kan ook communiceren met de oudere BLAUWE LIJN serviceanalysers met (optionele) Bluetooth 
communicatie Eurolyzer STe en Multilyzer NG. Bij deze instrumenten kunt u de actuele meetwaarden op afstand uitlezen maar is 
het niet mogelijk om het instrument van op afstand te bedienen.

Als uw PC of laptop niet voorzien is van Bluetooth® Smart, kunt u 
gebruik maken van deze optionele dongle om de verbinding met 

het BLAUWE LIJN instrument tot stand te brengen.
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Compatibel met:

EuroSoft Pro

EuroSoft Pro is een App/software waarmee u op eenvoudige wijze onderhoudsattesten van verwarmingsinstallaties kunt opstellen, 
bewaren en printen. Geen pen en papier meer maar alles digitaal op uw tablet, smartphone, laptop of pc. Het rookgasanalysetoestel 
communiceert de meetwaarden draadloos en vult ze in op het onderhoudsrapport. EuroSoft Pro bevat de onderhoudsrapporten van 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

In eigen beheer
EuroSoft Pro onderhoudsattesten beheert u op uw eigen apparatuur (tablet, pc, ...). Er is dus geen internetverbinding nodig om 
ze aan te maken, te bewaren of te consulteren. U heeft volledige vrijheid van handelen, zonder enige beperking. Uiteraard kunt 
u de attesten wel digitaal verzenden als u verbinding heeft. 

Zonder jaarlijkse licentie
EuroSoft Pro is zeer voordelig. Voor het gebruik hoeft u geen jaarlijkse licentie te betalen. Na installatie van de App/software blijft 
de functie steeds beschikbaar.

Uitgebreide compatibiliteit
EuroSoft Pro is beschikbaar voor verschillende BLAUWE LIJN rookgasanalysers en besturingssystemen. De werking en eventuele extra 
benodigdheden zijn afhankelijk van de toestellen en communicatiefuncties waarover u beschikt. Een Android besturingssysteem moet 
bijvoorbeeld minstens versie 4.3 zijn om te kunnen werken met EuroSoft Pro en als u een rookgasanalyser met uw tablet wilt laten 
communiceren, moet uw tablet Bluetooth® Smart ondersteunen (ook gekend als Bluetooth® BLE of Bluetooth® 4.0).

Attest Vlaanderen Attest Brussel
Nederlandstalig

Attest Brussel
Franstalig

Attest Wallonië
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Service- en kalibratielaboratorium

EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en hoog gekwalificeerd 
personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden 
behandeld door goed opgeleid en kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend 
originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN 50379, etc.) blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium. Het labo is volledig uitgerust voor o.a. gas, 
temperatuur en druk en zal steeds verder worden uitgebreid. Rookgas-, druk- en temperatuurmeters kunnen er onder ideale 
omstandigheden worden onderhouden, gerepareerd, gekalibreerd en gejusteerd. Dankzij de centrale ligging in Zaventem zijn de 
transporttijden minimaal. Van zodra uw meetinstrument binnenkomt, gaan we ermee aan de slag. En als het klaar is, wordt het 
onmiddellijk aan u teruggezonden mét een servicerapport en een naar internationale standaarden herleidbaar kalibratiecertificaat. 

Controle van meetinstrumenten
Bij twijfel aan de correcte aanwijzing van uw meetinstrument kan EURO-INDEX een controle uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld bij de 
volgende situaties belangrijk zijn:
•  Door een val of intensief gebruik twijfelt u aan de goede werking van het meetinstrument
•  Een bepaald meetpunt is voor een gewenste toepassing zeer belangrijk
•  U wenst een prijsopgave voor een eventuele reparatie van uw meetinstrument

Wij kalibreren elke rookgasanalyser
Naast de BLAUWE LIJN rookgasanalysers, voert EURO-INDEX ook professionele kalibraties uit op toestellen van andere merken. 
Beschikt uw onderneming over rookgasanalysers van diverse merken, dan kunt u met alles bij ons terecht. Wilt u een prijsvergelijk 
met uw huidige leverancier, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

SERVICE

Snelle behandeling 
en retourzending

Professionele technici 
en apparatuur

Geautoriseerd 
Service Centrum

Unieke serviceformules 
KWS® en KWSe

Full service 
onderhoud en kalibratie
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KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u 
geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Voordelen
•  3 jaar garantie op BLAUWE LIJN meetinstrumenten met elektronische werking
•  De prijs staat vast voor de levensduur van het instrument (mits de KWS® behandeling volgens

herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium)
•  Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling
•  Kalibratie voor justage (voorkalibratie) indien mogelijk
•  Indien nodig justage en (na)kalibratie
•  Reparatie en preventief onderhoud
•  Gratis oproep met het advies voor herkalibratie
•  Controle op functionaliteit van het instrument
•  Vijf jaar historie voor alle gegevens
•  10% korting op onderdelen
•  Serienummerregistratie
•  Franco retourlevering

KWSplus

Deze serviceformule werd ontwikkeld voor de BLAUWE LIJN serviceanalysers Maxilyzer NG en Maxilyzer NG Plus en kost slechts 
een fractie meer dan het reguliere KWS®. De voordelen van KWS® blijven hierbij behouden maar u krijgt 5 jaar garantie op het 
gehele instrument inclusief de meetcellen, accu, pomp, rookgassonde en condensafscheider. Hiervoor dient u uw toestel volgens 
kalibratieadvies te laten onderhouden en kalibreren in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium.
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KWSe

KWSe is een service- en kalibratieprogramma waarbij u 7 jaar garantie krijgt op het toestel en de standaard bijgeleverde accessoires, 
waaronder de accu, sensoren en verbruiksonderdelen (zoals filters). Bij KWSe wordt naast de druk-, temperatuur- en gassensoren ook 
de thermokoppel in de rookgasprobe gekalibreerd. Bovendien dient u uw toestel slechts tweejaarlijks aan te bieden aan het 
EURO-INDEX kalibratielaboratorium om van de garantieperiode te kunnen blijven genieten. Wij raden u echter aan om uw toestel 
ook in de tussenliggende jaren te laten onderhouden en kalibreren.

Voor welke toestellen is KWSe van toepassing?
•  Alle Eurolyzer STx modellen
•  De Multilyzer STx modellen O2/COlaag en O2/COlaag/COhoog

Wat zijn de voordelen van het KWSe programma?
•  7 jaar garantie
•  Een tweejaarlijkse kalibratie
•  Een vaste prijs
•  Gratis voor- en nazorg
•  U wordt verwittigd wanneer uw toestel moet binnenkomen

83

Oproepbrief ontvangen? Toestel naar EURO-INDEX Wij gaan aan de slag! Terug in topconditie!
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Webportal ‘Mijn KWS’

Mijn KWS is een gratis service van EURO-INDEX voor iedereen die bij ons instrumenten laat onderhouden en kalibreren. Het is een 
webportal waar u kalibratiecertificaten en servicedocumenten gemakkelijk en gratis kunt downloaden, altijd en overal. Het enige 
dat u nodig heeft om Mijn KWS te gebruiken, is een internetverbinding met onze website en uw persoonlijke inloggegevens. U kunt 
uw inloggegevens aanvragen via het daartoe bestemde formulier op www.euro-index.be/ei-1024.

Verhuur van meetinstrumenten

EURO-INDEX verhuurt diverse meetinstrumenten met accessoirepakket en een geldig herleidbaar kalibratiecertificaat. Het huren 
van meetinstrumenten kan in sommige situaties beter uitkomen dan kopen, bijvoorbeeld als u een tijdelijk hoge werkdruk heeft 
of een éénmalige meting moet verrichten.

De balie

U kunt uw meetinstrumenten altijd persoonlijk bij EURO-INDEX brengen of afhalen. De balie is geopend van 8.30u tot 17.00u. 
U kunt aan onze balie ook terecht voor advies over het gebruik en de verhuur van meetinstrumenten. Er is een breed assortiment 
meetinstrumenten uit voorraad leverbaar. Bent u niet in staat uw meetinstrumenten af te halen, dan sturen wij ze graag naar u toe.
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Ophalen en brengen van meetinstrumenten

U kunt EURO-INDEX vragen een pakket meetinstrumenten op uw adres te laten afhalen. De instrumenten worden na behandeling 
franco en verzekerd naar u teruggezonden. U kunt deze dienst telefonisch of via email aanvragen, of via het daartoe bestemde 
formulier op onze website.

Advies

Onze verkoopafdeling adviseert bij uw toekomstige aankopen van meetinstrumenten. Heeft u behoefte aan een demonstratie, 
dan kan er een afspraak worden gemaakt met één van onze verkoopadviseurs. Voor een goed advies over het onderhoud en de 
kalibratie van uw meetinstrumenten, staat de technische dienst tot uw beschikking.

EURO-INDEX Academy

Meten is weten, als je weet wat je meet. Nieuwe meetinstrumenten vereisen nieuwe kennis. Deze kennis kunnen wij overdragen 
door middel van cursussen, trainingen en seminars. EURO-INDEX beschikt in haar vestiging te Zaventem over een opleidingsruimte 
die moderne multimediamogelijkheden bevat voor het geven van interactieve presentaties. Ook trainingen op locatie zijn mogelijk, 
zowel in groep als individueel.
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SERVICE

BLAUWE LIJN registratie

EURO-INDEX ontwikkelt regelmatig firmware updates waarmee uw BLAUWE LIJN toestel meer mogelijkheden krijgt of een 
verbeterde functionaliteit. Als u uw toestel registreert en ons toelaat u via email op de hoogte te houden van BLAUWE LIJN updates 
en ontwikkelingen, beschikt u steeds over de meest actuele firmware en productinformatie. U kunt uw toestel(len) registreren via 
www.euro-index.be/register

EURO-INDEX nieuwsbrief
EURO-INDEX verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief met relevante informatie over de laatste meettechnieken, aanpassingen 
in regelgeving, toepassingsadviezen en interessante acties. Wenst u deze ook te ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden 
via www.euro-index.be/news

Ontvang de nieuwsbrief www.euro-index.be/news
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BESTELNUMMERS

ROOKGASANALYSERS

Bluelyzer ST Bestelnr.
3

O2, CO2 204192-I 998745 -

O2, CO2, CO 204193-I 998746 -

Eurolyzer STx Bestelnr.
3

O2, CO2, CO 068806 - 990105

O2, CO2, CO, drukverschil 068807 - 990109

O2, CO2, CO, NO 068808 - 990107

O2, CO2, CO, NO, drukverschil 068809 - 990111

Eurolyzer STx pakket Bestelnr.
3

O2, CO2, CO 368800 - incl. 1ste kalibratie

O2, CO2, CO, drukverschil 368801 - incl. 1ste kalibratie

O2, CO2, CO, NO 368820 - incl. 1ste kalibratie

O2, CO2, CO, NO, drukverschil 368821 - incl. 1ste kalibratie

Multilyzer STx Bestelnr.
3

O2, CO2, COlaag 069200 999141 990114

O2, CO2, COlaag, COhoog 069210 999142 990116

O2, CO2, COlaag, NO op aanvraag 999143 -

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO op aanvraag 999144 -

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO, NO2 op aanvraag 999146 -

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO, SO2 op aanvraag 999153 -

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO, NO2, SO2 op aanvraag 999147 -

Maxilyzer NG Bestelnr.
3

O2, CO2, COlaag 069486 999073 999087

O2, CO2, COlaag, COhoog 069026 999049 op aanvraag

O2, CO2, COlaag, NO 20485-I 999049 op aanvraag

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO 204855-I 999051 op aanvraag

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO, NO2 204856-I 999052 999101

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO, SO2 204857-I 999052 999101

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO, NO2, SO2 204858-I 999046 999102

Maxilyzer NG Plus Bestelnr.
3

O2, CO2, COlaag 204870-I 999073 999087

O2, CO2, COlaag, COhoog 204871-I 999049 op aanvraag

O2, CO2, COlaag, NO 204872-I 999049 op aanvraag

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO 204873-I 999051 op aanvraag

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO, NO2 204874-I 999052 999101

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO, SO2 204875-I 999052 999101

O2, CO2, COlaag, COhoog, NO, NO2, SO2 204876-I 999046 999102

STM225 Bestelnr.

STM225 069877

EURO-INDEX adviseert om uw meetinstrument steeds te voorzien van een KWS-formule 
waarmee het periodiek wordt opgeroepen voor onderhoud en kalibratie tegen een vaste  
lage prijs. Zo blijft het instrument steeds in goede staat en kunt u op de meetwaarden  
blijven vertrouwen. Een periodieke kalibratie kan voor bepaalde werkzaamheden ook door 
uw opdrachtgever of wetgeving verplicht zijn of wenselijk zijn omwille van aansprakelijkheid.  
(meer info over onze KWS-formules p. 82-83)



89

BESTELNUMMERS

DRUKMETERS

S2600-serie Bestelnr.
3

S2601 20430-I 999626

S2610 20431-I 999626

S2650 20432-I 999626

S2680 20436-I 999626

S2601 + Afpersset tot 1 bar 204301-I 999626

S2610 + Afpersset tot 1 bar 204311-I 999626

S2650 + Afpersset tot 10 bar 204321-I 999626

S2680 + Afpersset tot 10 bar 204361-I 999626

S4600 ST-serie Bestelnr.
3

S4602 ST 204250-I 999626

S4601 ST 204260-I 999626

S4610 ST 204270-I 999626

S4650 ST 204280-I 999626

S4680 ST 204290-I 999626

S4699 ST 204240-I 999626

S4601 ST + Afpersset tot 1 bar 204261-I 999626

S4610 ST + Afpersset tot 1 bar 204271-I 999626

S4600 ST ADV-serie Bestelnr.
3

S4601 ST ADV 068735 999626

S4610 ST ADV 068736 999626

S4650 ST ADV 068737 999626

S4680 ST ADV 068738 999626

TEMPERATUURMETERS

S2600-12K(D) Bestelnr.
3

S2600-12K 069524 999121

S2600-12KD 069523 999120

S4600 ST-12KD Bestelnr.
3

S4600 ST-12KD 069520 999120

THERMOKOPPELS

X-serie Bestelnr.
2-punts 5-punts

X11 059503 999517 999536

X12 059504 999517 999536

X13 059501 999517 999536

X13a 059502 999517 999536

X15 059505 999517 999536

X16 059515 999517 999536

X17 059506 999517 999536
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BESTELNUMMERS

BINNENKLIMAAT METERS 

RHT-serie Bestelnr.
3

RHT3 204070-I 999392

RHT4 204071-I 999392

RHT5 204072-I 999392

BlueAir ST Bestelnr.
3

BlueAir ST (zonder meetsondes) 068760 -

BlueAir ST incl. datalogfunctie 068761 -

Vleugelradsonde MiniAir Junior Micro 524318 998760

Vleugelradsonde MiniAir Junior Mini 524319 998760

Vleugelradsonde MiniAir Junior Macro 524320 998760

Temperatuur- en luchtvochtigheidssonde 068773 -

Verlengkabel 1,8 m voor temp.- en r.v.-sonde 068775 -

Koffer voor BlueAir ST en accessoires 068774 -

KWS® BlueAir ST met 1 vleugelradsonde - 998762

KWS® BlueAir ST met temp.- en r.v.-sonde - 998761

KWS® BlueAir ST met 1 vleugelradsonde en 
temp.- en r.v.-sonde

- 998763

S4602 ST Bestelnr.
3

S4602 ST 204250-I 999626

Optionele Pitotfunctie 068747 -

Pitotbuis 360 mm 068751 -

Pitotbuis 460 mm 068752 -

GASLEKDETECTOREN

GSP-serie Bestelnr.
3

GSP-1 044509 999005

GSP-3 044524 999005

GSP-3 flex 044525 999005

WATERDEBIETMETERS

FlowTemp-serie Bestelnr.
3

FlowTemp M 063015 999036

FlowTemp ST 063016 999036

CAPBs

CAPBs Bestelnr.
3

STm basishandgreep 067610 -

PS10 067597 999152

PS20 067596 999152

PS22 067572 999152

PS33 067611 999152

PS40 067599 999152

PS41 067600 999152

PS60 067601 999152

PS61 067602 999152

PT70 067607 999167

TK10 067590 999166

TK11 067571 999120
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BESTELNUMMERS

TK20 067591 999517

TK30 067592 999517

TK35 067593 999517

TK40 067594 999517

TK50 067595 999517

GS10 067606 999154

CO30 067573 999921

AQ20 067604 999164

RH80 067603 999175

FP10 (zonder meetsonde) 067598 990120

FP10 meetsonde 500363 -

FP10 slangenset 500364 -

FlowTemp ST 063016 999036

ACCESSOIRES

Rookgasanalyse accessoires Bestelnr.

Roetpomp 209000 -

Sikkelsonde 911262 -

Omgevingstemperatuurvoeler 925004-I 999517

Verbrandingsluchttemperatuurvoeler met 2,5 m kabel 925033 999517

Rookgassonde 170 mm met 1,8 m monsternameslang 
en compacte condensafscheider

2047201-I 999515

Rookgassonde 290 mm met 1,8 m monsternameslang 
en standaard condensafscheider

940072 999515

Handvat voor modulaire rookgassonde met 2,4 m mon-
sternameslang en standaard condensafscheider

911272 -

Handvat voor modulaire rookgassonde met 5 m 
monsternameslang en standaard condensafscheider

925009-I -

Modulaire rookgassonde 180 mm 911133 999515

Modulaire rookgassonde 300 mm 911134 999515

Modulaire rookgassonde 500 mm 911135 999515

Modulaire rookgassonde 750 mm 911136 999515

Modulaire rookgassonde 1.000 mm 911137 999515

Modulaire rookgassonde 1.500 mm 911138 999515

Modulaire rookgassonde flexibel 400 mm 911139 999515

Standaard condensafscheider 925003 -

Compacte condensafscheider 925048-I -

PTFE-filter voor condensafscheiders (1 stuk) 925030 -

Stoffilter standaard condensafscheider (1 stuk) 925008 -

Stoffilter compacte condensafscheider (1 stuk) 925080 -

MaxiSystem peltierkoeler 063046 -

Verwarmde monsternameslang 069037 -

Printers en toebehoren Bestelnr.

EUROprinter Infrarood 069412

EUROprinter Bluetooth Smart 069686

Thermisch printerpapier (5 rollen) 941999

Zelfklevend thermisch printerpapier (1 rol) 942015
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Drukmeting accessoires Bestelnr.

Drukadapter 069653

Insteeknippel met snelkoppeling 974007

Blaasbalg 960100

Groen ventiel voor blaasbalg (uitgang) 171154

Rood ventiel voor blaasbalg (ingang) 171155

Injectiespuit voor
lekhoeveelheid testfunctie

068756

Aansluitnippels tot 35 bar 902797

Afpersset® voor gas 17167-I

Afpersset® tot 1 bar 17168-I

Afpersset® tot 10 bar 069681

Afpersset® tot 1 bar ADV 069684

Afpersset® tot 10 bar ADV 069688

Afperskoffer dienstleidingen 069683

Afpersstop conisch 1/2" - 3/4" 063026

Afpersstop conisch 3/4" - 5/4" 063031

Afpersstop recht 1/2" 063027

Afpersstop recht 3/4" 063028

Afpersstop recht 1" 063029

Afpersstop recht 5/4" 063030

Afpersstop vervangingsrubber conisch
1/2" - 3/4" 1036051

Afpersstop vervangingsrubber conisch
3/4" - 5/4" 063035

Sortimo i-Boxx koffer met inlay
voor CAPBs

069690

Sortimo L-Boxx koffer voor drukmeters 069691

Sortimo L-Boxx koffer
voor meetinstrumenten 069692

Sortimo i-Boxx koffer me
inlay voor DPK-toebehoren 069696

Sortimo L-Boxx mini koffer 069698

Sortimo i-Boxx rack active 069699

Software en app’s Bestelnr.

EuroSoft Live app/software (gratis) download

EuroSoft Mobile app/software (gratis) download

EuroSoft Pro app/software 22533

Datalogfunctie 068746

Geheugen, communicatie en laadadapters Bestelnr.

4 GB MicroSDHC kaart + USB 2.0 adapter 926090

Bluetooth Smart dongle 069875

12 V USB autolader 069656

Mini-USB acculader 069074

Maxilyzer NG acculader 925006

Afpersstop vervangingsrubber recht 1/2" 063020

Afpersstop vervangingsrubber recht 3/4" 103603

Afpersstop vervangingsrubber recht 1" 103604

Afpersstop vervangingsrubber recht 5/4" 103605

Messing eindstop 1/2" 063032

Messing eindstop 3/4" 063033

Messing eindstop gasmeter 063034

Eindstop gaskraan 063036

PU-slang per meter, binnendiameter 3 mm 974021

Vitrylslang 25 cm, binnendiameter 7 mm 171642EI

Vitrylslang 50 cm, binnendiameter 7 mm 171641EI

Slangenset 069639

Slangenset voor CAPBs Sens FP10 500364

Meetsonde voor CAPBs Sens FP10 500363

Pitotbuis 360 mm voor
S4602 ST of Sens PS10 068751

Pitotbuis 460 mm voor
S4602 ST of Sens PS10 068752

Opbergkoffers Bestelnr.

Kunststof draagkoffer 069066

Slagvaste kunststof draagkoffer
met rubbers

069685

Aluminium draagkoffer klein model 069682

Aluminium draagkoffer groot model 069067

BESTELNUMMERS






