April - juni 2021

Blijf op de hoogte
Schrijf je in voor onze
maandelijkse nieuwsbrief

ACTIE

Testen van elektrische installaties en E-laadpunten

€ 1.880

Multifunctionele installatietester voor het controleren van de veiligheid van particuliere en industriële elektrische
installaties conform AREI en een adapter voor het testen van laadpalen voor elektrische voertuigen.

i.p.v. € 2.092

+ Gratis training

MacroEVtest

MacroEVtest
Testadapter en testfuncties voor laadpunten van elektrische voertuigen
 Isolatieweerstandtest met 50, 100, 250, 500 of 1.000 V testspanning
 Aardlekschakelaartesten type AC, A, B (tot 300 mA) en S
 CAT IV 300 V en 6 mA ALS-testfunctie
 Circuit- en lijnimpedantiemeting
 1-fase netanalyse met vermogensmeting, power factor, cosφ en
harmonischenanalyse
 Aardverspreidingsweerstandmeting en bepaling van de soortelijke
bodemweerstand
 Frequentiemeting, spanningsmeting en spanningsval
 Continuïteitstest met 200 mA


Artikel

Bestelnr.

Prijs

Elektro Lijn MacroEVtest

025038

€ 1.880 (€ 2.092)

OPTIE KWS service en kalibratie

999810

€ 173

Inclusief EV-TEST100 testadapter voor laadpunten, PT400 bedieningspen voor touchscreen, Topview 2006 PC
software met optische USB-kabel, handleiding op CD-ROM, snelstart-handleiding, VA507 kunststof draagkoffer,
PR400 geschakelde meetsonde, SCHUKO testkabel, meetsnoerenset met krokodillenklemmen, 4 aardpennen met
extra lange meetsnoeren, RCDX10 accessoire voor het testen van aardlekschakelaars met externe stroomspoel,
teststroom tot 10 A, set van 6 oplaadbare batterijen en batterijlader, draagriemenset en fabriekstestcertificaat.

Nieuwe merken elektrotechnische meetapparatuur

Voor het ventilatieprestatie verslag
moet het opgenomen elektrisch
vermogen van de ventilatie ter
plaatse worden gemeten.

€ 38

i.p.v. € 47,80

3-fase draaiveldmeter
HT82

Inclusief meetsnoerenset, krokodillenklemmen,
batterijen, draagtas en handleiding

Inclusief 3 meetsnoeren met krokodillenklemmen,
draagtas en handleiding

Bestelnr. Prijs
023007

€ 345 (€ 433)

HT1735

081197

€ 38 (€ 47,80)

VERPLICHT KWS HT9020 service en kalibratie

999897

€ 131

Artikel

Bestelnr. Prijs

HT82

020082

€ 78 (€ 86)

OPTIE KWS service en kalibratie

999782

€ 43
HT82

HT9020

True RMS lekstroomtang

Vacuümmeter

€ 179

De Elektro Lijn HT79 is een unieke True
RMS lekstroomtang waarmee wissel- en
gelijkstroommetingen kunnen worden
uitgevoerd met een resolutie vanaf 0,1 mA.
Het instrument voldoet aan de veiligheidscategorie CAT IV 300 V.

i.p.v. € 237

ACTIE

Vacuümmeter
Compacte vacuummeter
voorzien van Bluetooth®
voor draadloze communicatie
met de Mastercool
Connect App.

ACTIE

ACTIE

Vacuümpomp en digitale
vacuümmeter met Bluetooth
Vacuümpomp
 2-traps
 Debiet: 71 l/min
 Met magneetventiel

i.p.v. € 86

Wisselspanning van 40 tot 690 V
Frequentie van 15 tot 400 Hz
“R” en “L” indicatie op het display
Detecteert een verkeerde aansluiting






HT9020

€ 78

Digitale meter om faserotatiemetingen
uit te voeren door de meetsnoeren aan te
sluiten op de L1, L2 en L3 fasen van een
driefasesysteem.

Voor deze toepassing is de
gekalibreerde HT9020 stroomtang
en de HT1735 line splitter de
perfectie combinatie!

Artikel

ACTIE

i.p.v. € 433

ACTIE

ACTIE

Ventilatievermogen
volgens STS-P 73-1

€ 345

Vacuümpomp

€ 349

€ 435
i.p.v. € 484

i.p.v. € 460

Artikel

Bestelnr.

Vacuümpomp 90063-2V-220SVB

90063-2V-220SVB € 349 (€ 460)

Vacuümmeter 98063-BT

98063-BT

€ 179 (€ 237)

Artikel

Bestelnr.

Prijs

Koppeling

99333

€ 19,25 (€ 21,35)

Elektro Lijn HT79

027017

€ 435 (€ 484)

€ 88

OPTIE KWS service en kalibratie

999095

€ 94

OPTIE KWS Vacuümmeter service en kalibratie 999481
90063-2V-220SVB

Prijs

HT79

Meting van CO2

Gaslekken opsporen
OP=OP




Meet CO2, luchtvochtigheid en temperatuur
Berekening van dauwpunt en
natte bol temperatuur
Logfunctie
Incl. rapportage software

De BLAUWE LIJN GSP 4 is een handig
instrument voor het opsporen van
gaslekken van vrijwel alle brandbare
en explosieve gassen, waaronder
aardgas. Doordat de sensor op een
flexibele zwanenhals is gemonteerd,
kunt u ook koppelingen controleren
op moeilijk bereikbare plaatsen.

ACTIE

Inclusief USB-kabel, software, draagtas,
batterijen en Engelstalige handleiding

€ 349

ACTIE




Inclusief batterijen en handleiding.

OP = OP

€ 239
i.p.v. € 269

Artikel

Bestelnr.

Prijs

Artikel

Bestelnr. Prijs

Rotronic CP11

081038

€ 349

BLAUWE LIJN GSP 4

044526

€ 239 (€ 269)

OPTIE KWS service en kalibratie

999005

€ 44

OPTIE KWS service en kalibratie

999133

€ 178

GSP 4

De Fluke 279 FC is een ideaal instrument voor troubleshooting bij
elektrotechnische installaties.
De ingebouwde warmtebeeldcamera
is handig bij het opsporen van hotspots bij hoogspanningsapparatuur
en transformatoren, en detecteert op
veilige afstand het warmlopen van
zekeringen, bedrading, connectoren
en schakelaars.

€ 715
i.p.v. € 999

nieuw

Multimeter met
warmtebeeldcamera

ACTIE

CP11

Multigasmonitor voor
persoonlijke veiligheid
De BW Icon is een multigasmonitor met
4 sensoren (O2, H2S, CO en LEL) en een gebruiksduur van 24 maanden. Gedurende deze
tijd hoeft u geen sensoren of batterijen te
vervangen. U moet geen waarde aflezen of
interpreteren; het gasniveau, de apparaatstatus en het alarm worden weergegeven met
pictogrammen. Op een snelle en duidelijke
manier kunt u waarnemen of er gevaar is. De
Icon is oplaadbaar (batterijduur ± 2 maand).

Incl. TL175 meetsnoeren, Li-Ion accu met lader,
bevestigingsriem en handleiding.

Incl. draagclip, kalibratie-/testkap met slang, USB-lader
en handleiding.

€ 346

OP=OP
Artikel

Bestelnr. Prijs

Fluke 279 FC

070415

OPTIE KWS Fluke 279 FC service en kalibratie

999893

OPTIE KWS Fluke 279 FC + IR camera service en kalibratie 999894
279 FC

www.euro-index.be

€ 715 (€ 999)

Artikel

Bestelnr. Prijs

€ 72

Honeywell BW Icon

085082

€ 346

€ 196

OPTIE KWS service en kalibratie

999835

€ 117
BW Icon

Mobiele Service, kalibratie
en service op locatie!

EuroSoft Attest, digitale
verbrandingsattesten

Onze bestelwagen is uitgerust voor onderhoud, reparatie en kalibratie
van de meest gebruikte meetinstrumenten.

Een app waarmee u heel eenvoudig digitale verbrandingsattesten
kan opstellen, bewaren en delen. Koop uw licentie voor uw rookgasanalyser éénmalig en download de gratis EuroSoft Attest app.




Service mogelijk op toestellen voor gasanalyse, gasdetectie, druk,
temperatuur en elektrotechnische grootheden
Betrouwbare kalibratie dankzij een klimaatinstallatie die de
temperatuur in het mobiele lab constant houdt

Conforme attesten voor Vlaanderen,
Brussel en Wallonië
 Importeren & exporteren van
klant- en installatiegegevens
 Automatische overdracht van
meetwaarden
 Gratis updates


€ 153

Compatibel met de BLAUWE LIJN
Bluelyzer ST, Eurolyzer STx en
Multilyzer STe/STx

Artikel

Bestelnr.

EuroSoft Attest 069400

Prijs
€ 153

CO2-Sensor, eenvoudige
ventilatie indicator
De hoeveelheid kooldioxide in de
lucht is een goede indicatie voor de
mate van ventilatie in een ruimte.
Deze CO2-Sensor steekt u in een
stopcontact, waarna de concentratie
continu wordt gemeten en weergegeven met een groene (< 1.000
ppm), gele (tussen 1.000 en 1.500
ppm) of rode LED (> 1.500 ppm).

nieuw

Mobiele Service

€ 149

EuroSoft Attest

Ophaalservice, zo verliest u
geen kostbare tijd
Voor slechts € 7,50 kunt u ons vragen een pakket meetinstrumenten
op uw adres te laten ophalen. De toestellen worden na behandeling
franco en verzekerd naar u teruggestuurd.
www.euro-index.be/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/ophaalservice/

Liever zelf uw toestel binnen brengen?
Onze balie is geopend van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u.

Artikel

Bestelnr. Prijs

Afriso CO2-Sensor

069936

€ 149
CO2-Sensor

Ophaalservice

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 30-06-2021, 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

