
15 januari t/m 31 maart 2023

Eurolyzer STx rookgasanalyser 
Gebruiksvriendelijke rookgasanalyser voor het afstellen en onderhouden van 
cv-installaties en geschikt voor metingen voor het opstellen van wettelijk 
verplichte onderhoudsattesten.

In combinatie met de serviceformule OmniumKWS geniet u 7 jaar lang van 
voordelig onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrument.*

 Geschikt Geschikt voor elk type cv-installatie

 Snelle en betrouwbare meetresultaten Snelle en betrouwbare meetresultaten

    Voordelige onderhoudsformule met OmniumKWS

    Digitale onderhoudsattesten met EuroSoft Attest (optie)

Eurolyzer STx

Bekijk al 
onze acties op:
euro-index.be/acties

Artikel Bestelnr. Actieprijs

Eurolyzer STx O2, CO2, CO/H2 + OmniumKWS 068000 + 990000 € 1.470 (€ 1.635)

Eurolyzer STx O2, CO2, CO/H2 en drukverschil + OmniumKWS 069000 + 990000 € 1.775 (€ 1.974)

* Met OmniumKWS betaalt u in het jaar 2025/2027/2029 één vaste prijs: € 283 mits het toestel steeds tijdig wordt 
binnengebracht volgens het herkalibratieadvies.
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E art. 068000 + 990000

€ 1.470 
i.p.v. € 1.635

Inclusief 170 mm rookgassonde met 1,8 meter monsternameslang en condensafscheider met filters, omgevings-
temperatuurvoeler, Sortimo draagkoffer, rubberen beschermholster met magneten, acculader/netvoeding, 
EN 50379 deel 2 certificaat, fabrieksrapport en Nederlandstalige handleiding

22-23 maart 2023
ANTWERP EXPO

17 maart 2023
BRUSSELS EXPO

25-26 januari 2023
FLANDERS EXPO GENT

Bezoek ons
op deze beurzen

https://euro-index.be/nl/producten/acties/
https://euro-index.be/nl/product/blauwe-lijn-eurolyzer-stx/
https://euro-index.be/nl/agenda/


FlowTemp STx 
Waterhoeveelheid- en 
temperatuurmeting
De Flowtemp STx meet gelijktijdig de tapwater- 
hoeveelheid en -temperatuur. Het compacte 
toestel past onder vrijwel elke kraan.

Dit instrument biedt speciale functionaliteit 
voor controle van temperatuurstijgingen (ΔT) 
in functie van de tijd en het uitvoeren van 
initiële metingen bij het opleveren van een 
drinkwaterinstallatie (nulmetingen).

De meetwaarden kunt u draadloos uitlezen en 
loggen via een BLAUWE LIJN® meetinstrument 
of de gratis EuroSoft Live app. Met de laatste 
kan u ook digitale meetrapporten opstellen.

Legionellapreventie en thermische desinfectie
In de Eurosoft Live app kan u het volledige pakket aan metingen 
ontdekken, waaronder de thermische desinfectie om legionella-
besmettingen tegen te gaan in het drinkwater. Bij dit proces dient 
het drinkwatersysteem gedurende een bepaalde tijd te worden 
doorgespoeld met water van een bepaalde (hoge) temperatuur. 
Tijdens dit proces registreert het instrument de temperatuur en tijd 
en worden de meetresultaten opgenomen in digitale meetrapportage.  

Artikel Bestelnr. Prijs

BLAUWE LIJN® FlowTemp STx 063018 € 569 (€ 634)

Optie KWS service en kalibratie 999036 € 71,50

FlowTemp STx

De CAPBs® sens AQ36 heeft een NDIR sensor voor nauwkeurige 
metingen van de CO2 concentratie in een ruimte. Naast de NDIR 
sensor zorgen andere sensoren voor meting van de temperatuur 
en relatieve luchtvochtigheid. 

U klikt de AQ36 op de CAPBs® device handgreep en aan de andere 
zijde monteert u de logger interfacemodule IF20. Met de IF20 kan 
de CAPBs® device ook als stand-alone datalogger gebruikt worden 
die de meetwaarden over de tijd registreert. De trigger en het 
tijdsinterval kunnen zelf ingesteld worden.

De meetresultaten kunnen direct op de CAPBs® device worden 
afgelezen of via de gratis EuroSoft Live app of software op een 
smartphone, tablet of PC.

Inclusief bij de CAPBs® device en IF20: beschermkapje voor IF20, USB-C kabel, USB-
netadapter/acculader en handleiding
Inclusief bij de CAPBs® sens AQ36: beschermkoker en handleiding

Artikel Bestelnr. Prijs

CAPBs® device + logger interface module IF20 067804 € 429 (€ 481)

CAPBs® sens AQ36 067609 € 419 (€ 467)

Optie KWS service en kalibratie CAPBs® AQ36 999169 € 175

CAPBs® device, AQ36 en IF20
Luchtkwaliteit controleren en loggen

AQ36

Preventieadviseurs
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E CAPBs® sens AQ36

€ 419 
i.p.v. € 467

-10%
op alle CAPBs® sens meetmodules

Ontdek het overzicht op
www.euro-index.be/nl/producten/capbs CAPBs®

https://euro-index.be/nl/product/blauwe-lijn-flowtemp-stx/
https://euro-index.be/nl/producten/capbs/


www.euro-index.be
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HT9023

HT9023 en HT1735
Het perfecte duo voor ventilatiemetingen
Voor het ventilatieprestatieverslag moet het opgenomen elektrisch vermogen van ventilatoren 
ter plaatse worden gemeten. Hiervoor moeten de meettoestellen voldoen aan de gestelde eisen 
en beschikken over een geldig kalibratiecertificaat. EURO-INDEX biedt voor deze toepassing de 
gekalibreerde Elektro Lijn HT9023 stroomtang aan in combinatie met de HT1735 line splitter.

HT9023 TRMS vermogensstroomtang
 � Meet conform Koninklijk Besluit STS-P 73-1 (i.c.m. HT1735)
 � Mogelijk om rechtstreeks te meten aan de meterkast
 � Verschillende andere elektrische parameters meten

HT1735 line splitter
 � Accessoire voor gebruik tussen stopcontact en netsnoer
 � Mogelijkheid tot meten van kleine stromen en lekstromen
 � Handig om het verbruik te meten van huishoudelijke apparaten

Artikel Bestelnr. Prijs

HT9023 027026 € 431

HT1735 081197 GRATIS (€ 54,50)

VERPLICHT volgens KB service en kalibratie KWS HT9023 999897 € 152

Vermogen meten volgens STS-P 73-1 
voor de erkende ventilatieverslaggever
 
Download hier het Koninklijk Besluit STS-P 73-1

Fluke 175
Veelzijdige multimeter
Nauwkeurige True RMS multimeter met tal van
toepassingsmogelijkheden.

 � Wissel- en gelijkspanning tot 1.000 V
 � Wissel- en gelijkstroom (mA/A) tot 10 A
 � Weerstand tot 50 MΩ , frequentie tot 100 kHz 

 en capaciteit tot 10.000 µF
 � Doorbeltest, diodetest en datahold
 � Min/Max/AVG-functie
 � Automatische en handmatige bereikinstelling
 � Waarschuwing bij spanning hoger dan 30 V 

 en bij verkeerd aansluiten 
 van snoeren

Artikel Bestelnr. Prijs

Fluke 175 069375 € 259 (€ 320)

Optie KWS service en kalibratie 999375 € 92,50

Fluke 175
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E € 259 
i.p.v. € 320

Power Quality en netanalyse spelen een steeds belangrijker rol bij 
aanleg en onderhoud van elektrotechnische installaties, het realiseren 
van energiebesparing en het verhelpen van storingen.

EURO-INDEX organiseert een  GRATIS infosessie 'Power Quality' 
waarbij de basisbegrippen van dit onderwerp worden besproken 
en relevante meetinstrumenten gepresenteerd worden.

Wanneer? Woensdag 26 april 2023 van 9u30 - 14u00
Waar? EURO-INDEX bv, Leuvensesteenweg 607, 1930 Zaventem

Inschrijven

HT1735

Webshop Only 
Actie

Vermogen meten

Infosessie
Power Quality

AC
TI

E GRATIS
t.w.v. € 54,50

€ 431

https://euro-index.be/nl/product/elektro-lijn-ht9023/
https://euro-index.be/nl/product/fluke-175/
https://euro-index.be/nl/agenda/infosessie-power-quality-op-26-04/


EURO-INDEX is gerechtigd de actievoorwaarden eenzijdig aan te passen. Zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden 
van toepassing. Alle prijzen zijn netto per stuk, excl. BTW, incl. Recupel-bijdrage en geldig t/m 31-03-2023, wijzigingen voorbehouden. De acties zijn niet combineerbaar met speciale prijsafspraken. Voor bestellingen lager dan € 150,- netto worden 
€ 17,50 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

Inschrijven

Nauwkeurige weegschaal voor koelmiddelen met een groot plat-
form voor grotere koelmiddeltanks en een draadloze communicatie 
met de Job Link app en de Fieldpiece manifolds.

 � Nieuw design met geïntegreerde bumpers
 � Groot platform (33 cm) voor grotere tanks
 � Afstandsbediening met extra functies
 � Draadloze communicatie met de 

 SM480V manifold en Job Link

Artikel Bestelnr. Prijs

Fieldpiece SR47 074040 € 384

OPTIE KWS service en kalibratie 999678 € 66

Naast de acties in deze uitgave biedt EURO-INDEX diverse 
andere aantrekkelijke acties via onze website. 

Heeft u onze andere acties al gezien?

Acties

Outlet
Naast de acties biedt EURO-INDEX ook een OUTLET, waarin producten worden aangeboden 
tegen bijzonder scherpe prijzen.

Hierbij gaat het om:
	3 Modellen einde reeks
	3 Demonstratiemodellen
	3 Voorraadopruiming

De OUTLET vindt u hier:

Kijk voor een compleet overzicht 
van de actuele acties op:

euro-index.be/acties

euro-index.be/outlet

Tijdens deze GRATIS infosessie leert u waarom een goede analyse 
van de rookgassen nodig is voor het afstellen en onderhouden van 
een moderne cv-installatie. U ziet hoe een rookgasanalyser werkt en 
met welke zaken u rekening moet houden.

Heeft u dus vragen over uw toestel, overweegt u de aankoop van 
een nieuw instrument of wilt u op de hoogte zijn van de recentste 
technologieën, dan is deze sessie niet te missen!

Wanneer? Woensdag 29 maart 2023 van 9.30 - 12.00 uur
Waar? EURO-INDEX bv, Leuvensesteenweg 607, 1930 Zaventem

Infosessie
Rookgasanalyse

Fieldpiece SR47
Koelmiddelenweegschaal
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€ 384

SR47

https://euro-index.be/nl/agenda/opendeurdag/
https://euro-index.be/nl/
https://euro-index.be/nl/product/fieldpiece-sr47/
https://euro-index.be/nl/agenda/infosessie-rookgasanalyse-op-29-03/
https://euro-index.be/nl/producten/acties/
https://euro-index.be/nl/producten/outlet/

