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Bezoek ons
op deze beurzen

Blijf op de hoogte 

Schrijf je in voor onze 
maandelijkse nieuwsbrief

Energieverbruik reduceren
Breng uw verbruik in kaart met ons gespecialiseerd aanbod:

WARMTEBEELD 
CAMERA'S

POWER 
QUALITY
LOGGERS

Hernieuwbare energie
De nieuwste meetinstrumenten voor hernieuwbare energiebronnen.

Zonnepanelen en E-laadpalen Koeltechniek Ventilatiemetingen

VERMOGEN 
METERS

https://euro-index.be/nl/nieuwsbrief/
https://euro-index.be/nl/agenda/
https://euro-index.be/nl/producten/koeltechniek-en-warmtepompen/
https://euro-index.be/nl/producten/binnenklimaat/
https://euro-index.be/nl/productenoverzicht/elektrotechniek/
https://euro-index.be/nl/producten/stroomtangen/stroomtangfuncties:vermogensmeting/
https://euro-index.be/nl/producten/power-quality/
https://euro-index.be/nl/producten/thermografie/warmtebeeldcamera-s/


VP67

Vacumeren van koel-
technische installaties GRATIS INFODAG

Koeltechnische 
meetinstrumenten 
2 juni 2022 te EURO-INDEX Zaventem

Grondig vacumeren bij opstart 
en onderhoud van een koeltech-
nische installatie is essentieel. 

Met de Fieldpiece vacuüm-
pomp VP67 met RunQuick™ Oil 
Change System en de digitale 
vacuümmeter MG44 met een 
meetbereik van 6 tot 3.333 Pa 
gebeurt dit correct, vlot 
en veilig. 

Artikel Bestelnr. Prijs

Fieldpiece VP67 074014 € 482 (€ 536)

Fieldpiece MG44 074016 € 209 (€ 232)

Vacuümslang 045238 € 37,5 (€ 42)

OPTIE KWS service en kalibratie voor VP67 999481 € 92

Waarom is vacumeren van een  
koeltechnische installatie nodig?
Door goed te vacumeren verwijder je vocht en gassen (NCG) zoals 
stikstof en zuurstof in het systeem. Diep en lang genoeg vacumeren 
vermijdt dat achtergebleven vocht het koudemiddel en de olie ver-
zuren. Het overslaan van het vacumeren kan leiden tot problemen 
in de compressor omdat deze gebruik maakt van het condensatie 
proces van een koudemiddel, met mogelijk negatieve gevolgen voor 
de installatie.

Scan de QR-code en lees 
het volledige artikel :

Service en kalibratie in ons labo 
van uw koeltechnisch materiaal
Periodiek onderhoud en kalibratie van uw koeltechnische meet-
instrumenten verlengt de levensduur van uw apparatuur en geeft 
zekerheid aan uw meetresultaten.

EURO-INDEX labo biedt:
 Onderhoud, reparatie en kalibratie in het geautoriseerd labo
 Voordelige serviceformule via KWS®

 Gratis webportal, oproepbrief en retourzending, ...

KWS

Schrijf je in!
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E € 209
i.p.v. € 232
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TI

E € 482
i.p.v. € 536

Gratis inschrijven via 
euro-index.be/infodag-koeltechniek

https://euro-index.be/nl/product/fieldpiece-vp67/
https://euro-index.be/nl/agenda/infodag-koeltechniek/
https://euro-index.be/nl/euroinfo/waarom-is-vacumeren-van-een-koeltechnische-installatie-nodig/
https://euro-index.be/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/KWS-service/
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HTA105

Ventilatie- 
luchtsnelheidsmeting AC

TI
E € 432

i.p.v. € 482

De Elektro Lijn HTA105 is een hittedraadmeter 
met een telescopische sonde voor meting van 
luchtsnelheid, luchthoeveelheid, temperatuur 
en luchtvochtigheid in ventilatiekanalen en bij 
ventilatieopeningen.

Inclusief telescopische probe, draagkoffer, 9V batterijen en 
handleiding.

Artikel Bestelnr. Prijs

Elektro Lijn HTA105 027068 € 432 (€ 482)

OPTIE KWS service en kalibratie 999030 € 221

Ventilatie- 
vermogensmeting
De CLM1000 is een nauwkeurige 
vermogensmeter geschikt voor 
ventilatiemetingen en geleverd 
met een testcertificaat.

 � Bereik tot 4224 W
 � Stroommeting
 � Spanningsmeting
 � Energieverbruik
 � Tariefingave mogelijk
 � Eenvoudige bediening
 � Inclusief testcertificaat

Artikel Bestelnr. Prijs

CLM1000 A91030335 € 459 (€ 510)

OPTIE KWS service en kalibratie 999482 € 70

CLM1000

AC
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E € 459 
i.p.v. € 510

Voor elk gas de geschikte 
gaslekzoeker
Diverse instrumenten voor het detecteren en lokaliseren van een 
gaslek, veelal voorzien van een sensor op een flexibele hals voor 
gaslekzoeken op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij het uitgebrei-
de pakket van diverse A-merken kunnen we u de juiste gaslekzoeker 
adviseren voor elke toepassing.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX is geautoriseerd service centrum voor alle merken die ze 
vertegenwoordigt, waardoor ze kwalitatief onderhoud en kalibratie 
kan verzekeren voor uw apparatuur. De servicetechniekers, opgeleid 
door de fabrikanten, beschikken over de juiste gereedschappen en 
software en gebruiken uitsluitend originele vervangingsonderdelen. 

Artikel Bestelnr. Prijs

BLAUWE LIJN GSP4 voor brandbare gassen 044526 € 249 (€ 282)

Sewerin Snooper Mini - methaan SH03-10001 € 325 (€ 363)

Sewerin Snooper Mini - propaan 082118 € 325 (€ 363)

Sewerin Snooper Mini - waterstof 082163 € 425 (€ 472)

Fieldpiece DR82 - HFC, CFC, HCFC, HFO 074003 € 375 (€ 416)

Fieldpiece SCL2 - CO2 074021 € 429 (€480)

OPTIE KWS service en kalibratie bij alle gaslekzoekers

Gaslekzoekers

Tijdelijk 10% korting op
een selectie gaslekzoekers!
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TI

E

-10%

https://euro-index.be/nl/producten/gasdetectie-draagbaar/gaslekzoekers/
https://euro-index.be/nl/product/elektro-lijn-hta105/
https://euro-index.be/nl/product/clm1000/
https://euro-index.be/nl/producten/gasdetectie-draagbaar/gaslekzoekers/
https://euro-index.be/nl/


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 30-06-2022, 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.
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Tweepolige spannings- en 
doorbeltester
De Fluke T110 is een tweepolige 
spannings- en doorbeltester met als 
extra functies o.a. draaiveldindicatie, 
indicatie d.m.v. vibratie en zaklamp-
functie.
 
 � Wissel- en gelijkspanning van 
12 tot 690 V

 � Frequentie van 0 tot 400 Hz
 � Doorbeltest van 0 tot 400 kΩ
 � Draaiveldindicatie van 100 tot 690 V

Inclusief batterijen en Nederlandstalige handleiding.

Artikel Bestelnr. Prijs

Fluke T110 069643 € 91 (€ 101)

OPTIE KWS service en kalibratie 990055 € 54

Multigasmonitor voor 
persoonlijke bescherming

Isolatieweerstandmeter 
MIT230HD

De GMI PS200 4-gas O2, LEL, CO, 
H2S is een compacte multigas-
monitor die gebruikt wordt voor 
persoonlijke bescherming tijdens 
installatietechnische of industriële 
werkzaamheden, alsook voor hulp- 
diensten en het betreden van besloten 
ruimtes.

Inclusief USB laad/communicatie-kabel, lader, 
handleiding op CD-ROM en snelstartkaart.

Artikel Bestelnr. Prijs

GMI PS200 O2, LEL, CO, H2S, diffuus 073006 € 532 (€ 665)

OPTIE KWS 2-punts kalibratie 999835 € 123

T110

PS200

Onmisbare TRMS multimeter 
voor HVAC-technici
De Fluke 116 is ontwikkeld voor HVAC-
specialisten en beschikt over alle 
gangbare multimeterfuncties, inclusief 
temperatuur- en microampèrefunctie 
voor ionisatiestroommeting. Ideaal om 
te gebruiken in schaars verlichte om-
gevingen dankzij het groot display met 
LED-achtergrondverlichting.

Inclusief meetsnoeren met 4 mm lantaarnpunten 
en beschermdop, 80BK thermokoppel, rubberen 
beschermholster, batterij en Nederlandstalige hand-
leiding.

Artikel Bestelnr. Prijs

Fluke 116 069418 € 269 (€ 295)

OPTIE KWS service en kalibratie 999328 € 76

 � Testspanning 250, 500 en 1.000 V
 � Meetbereik tot 1.000 MW
 � Continuïteitstest met > 200 mA
 � Rubberen beschermholster

Inclusief set meetsnoeren, set meetpennen, 
set krokodillenklemmen, extra lange meet-
pen voor moeilijk bereikbare contactpunten, 
rubberen beschermholster, stevige kunststof 
draagkoffer en Nederlandstalige handleiding. 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Bestelnr. Prijs

Megger MIT230HD 070230 € 463 (€ 545)

OPTIE KWS service en kalibratie 990009 € 82

AC
TI

E € 269
i.p.v. € 295 AC

TI
E € 91

i.p.v. € 101

Fluke 116

MIT230HD

Webshop Only 
Actie

Webshop Only 
Actie
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https://euro-index.be/nl/
https://euro-index.be/nl/product/megger-mit230hd/
https://euro-index.be/nl/product/fluke-116/
https://euro-index.be/nl/product/fluke-t110/
https://euro-index.be/nl/product/gmi-ps200/

