
September - December 2021

Topniveau meetinstrumenten en gereedschap voor airco, 
warmtepompen en koeltechnische installaties.
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Boek een demo voor 30-9-2021 en maak kans op 1 van de 5 werfradio's
Mail naar: sales@euro-index.be of bel 02 757 92 44

Webinar 
rookgasanalyse
13 oktober 2021 
om 18u

Gratis inschrijven:
euro-index.be/nl/agenda

EURO-INDEX is nu ook verdeler van Fieldpiece, het koeltechnische topmerk uit de VS. 
Ook voor onderhoud en kalibratie van deze meetinstrumenten kunt u bij ons terecht!

 Digitale manifolds
 Recovery units
 Vacuümpompen 
 Weegschalen
 Lekdetectoren en vacuümmeters
 Meting van temperatuur, druk,
  relatieve luchtvochtigheid
 Draadloze uitlezing en rapportage 
  met de Job Link® system app

https://euro-index.be/nl/agenda/webinar-rookgasanalyse/
mailto:sales@euro-index.be
https://euro-index.be/nl/producten/koeltechniek-en-warmtepompen/merk:fieldpiece-3/


De compacte Bluelyzer ST O2,CO2,CO biedt een nauwkeurige rookgas-
analyse en rendementsmeting voor inbedrijfstellen en periodieke con-
trole van cv-installaties. In combinatie met de EuroSoft Attest app kan 
u digitale verbrandingsattesten opstellen, bewaren en delen.
  
Bluelyzer ST O2/CO2/CO
 � Registreert alle benodigde rookgasparameters
 � Meet CO in de omgevingslucht
 � SD geheugenfunctie en Bluetooth communicatie
 � Nederlandstalige, menugestuurde bediening

EuroSoft Attest app
 � Conforme onderhoudsattesten
 � Automatische invoer van de meetwaarden
 � Opslaan, import en export van klant- en installatiegegevens 

Inclusief draagkoffer, 170 mm rookgassonde met condensafscheider en filters, 
acculader, omgevingstemperatuurvoeler, handleiding en fabrieksrapport

Artikel Bestelnr. Prijs

BLAUWE LIJN Bluelyzer ST O2/CO2/CO 
+ EuroSoft Attest

204193-I 
+ 069400 € 889 (€ 1.042)

OPTIE KWS service en kalibratie 998746 € 225

Bluelyzer ST rookgasmeter + 
GRATIS digitale attesten

Drukmeterset voor 
lekdichtheidstest
Deze set bevat alles voor het 
uitvoeren van lekdichtheids-
tests bij een gasleiding en de 
meeste drukmetingen bij een 
cv-installatie.

Samenstelling set
CAPBs® device handgreep, CAPBs® 
sens PS22 met geïntegreerde 
drukadapter met kraan, een 
meetbereik tot 180 mbar en 
een resolutie vanaf 0,01 mbar, 
draagkoffer met slangen, conische 
afpersstoppen en blaasbalg

 
 

Artikel Bestelnr. Prijs

BLAUWE LIJN drukmeterset A20071 € 599 (€ 686)

OPTIE KWS service en kalibratie 999152 € 78

AC
TI

E € 889
+ EuroSoft Attest 
 GRATIS t.w.v. € 153

Bluelyzer ST + 
EuroSoft Attest

Mobiele Service, kalibratie 
en service tot aan de deur

Mobiele Service

Drukmeterset

AC
TI

E € 599 
i.p.v. € 686

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

 � 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

https://euro-index.be/nl/product/blauwe-lijn-drukmeterset/
https://euro-index.be/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mobiele-service/
https://euro-index.be/nl/product/blauwe-lijn-bluelyzer-st/blauwe_lijn_rookgasanalyse:o2-co-trekmeting/


www.euro-index.be

Sicurgas gasdetector 
voor stookplaatsen

LoFlo

Protégé ZM waarschuwt bij hoge 
CO concentratie
De Protégé ZM beschermt u tegen 
koolmonoxide-intoxicatie. Het dis-
play geeft de gasconcentratie weer 
(bij alarm), evenals de resterende 
gebruiksduur. Het toestel gaat 24 
maanden mee zonder de batterij te 
vervangen of op te laden.

Artikel Bestelnr. Prijs

GMI Protégé ZM 072041 € 145 (€ 160)

OPTIE KWS service en kalibratie 999832 € 32

Protégé ZM

AC
TI

E € 145
i.p.v. € 160

LoFlo, handige balometer 
met digitaal LCD
Bij luchtbehandelingsystemen moet de luchthoeveelheid bij alle 
ventilatieopeningen zowel bij oplevering als periodiek worden 
gecontroleerd. De LoFlo is het perfecte toestel hiervoor.

Het instrument bestaat uit een meetconus die over de ventilatie-
opening kan worden geplaatst, voorzien van een paar handvatten 
en een display.

 � Meting van luchthoeveelheid van 17 tot 850 m³/uur
 � Meting van lage luchtsnelheden
 � Lichtgewicht en eenvoudig te bedienen
 � Digitaal LCD met analoge bargraph
 � Bij gebruik van optionele meetkappen ook geschikt 
voor meting aan grote ventilatieopeningen

 � Optionele 650 x 650 mm meetkap met grid voor 
metingen aan wervelroosters

 � Holdfunctie

Inclusief draagtas, batterijen en handleiding

Artikel Bestelnr. Prijs

AirFlow LoFlo 634002-I € 1.099 (€ 1.205)

OPTIE KWS service en kalibratie 999260 € 227

OPTIE Meetkap 650 x 650 mm 634130-I € 185

OPTIE Grid voor meetkap 650 x 650 mm 634003-I € 85

OPTIE Draagtas voor meetkap 634050-I € 45

LoFlo met optionele meetkap
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AC
TI

E € 1.099
i.p.v. € 1.205

Sicurgas-serie

Vanaf

€ 114

De Sicurgas-serie zorgt voor de beveiliging en het monitoren van de 
(aard)gasinstallatie en is beschikbaar voor methaan, butaan, propaan 
en CO. De modellen met een vooralarm geven aan wanneer er een 
verhoogde gasconcentratie is die echter nog ver onder het LEL niveau 
ligt. Bij verdere stijging en bereik van het LEL niveau, wordt ook het 
geluidsalarm en uitgangsrelais geactiveerd waarmee men bv. een 
magneetventiel kan laten schakelen om zo de gastoevoer af te sluiten.

Artikel Bestelnr. Prijs
Sicurgas P11 methaan 14913 € 114
Sicurgas P13 koolmonoxide 14914 € 219
Sicurgas P22 butaan en propaan 14915 € 148

Andere modellen verkijgbaar op aanvraag

OOK TE HUUR

https://euro-index.be/nl/product/airflow-loflo/
https://euro-index.be/nl/product/gmi-prot%C3%A9g%C3%A9-zm/gmi_protege_zm:co/
https://euro-index.be/nl/zoeken/search:sicurgas/


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 31-12-2021, 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

Flir C5, een zakformaat 
warmtebeeldcamera met wifi

Fluke 1663 installatietester 
+ gratis multimeter 

Outlet, topartikelen aan
verlaagde prijzen

De Fluke 1663 heeft alle relevante testfuncties voor 
het testen van een elektrotechnische installatie. Het 
instrument biedt ook aardingsweerstandmeting, een 
testfunctie voor type B en B+ aardlekschakelaars en 
een continuïteitstest tussen fase, nul en aarde.

Flir C5

HT8, tweepolige 
spanningstester

Outlet

In de outlet op onze website vindt u een selectie meetinstrumenten 
die o.a. gebruikt zijn voor beurzen of demonstraties met kortingen 
tot -70%.  

Artikel Bestelnr. Prijs

Fluke 1663 + Fluke 114 A20021 € 1.325 (€ 1.512)

OPTIE KWS Fluke 1663 service en kalibratie 999657 € 173

OPTIE KWS Fluke 114 service en kalibratie 999110 € 70

AC
TI

E € 1.325
+ GRATIS FLUKE 114
t.w.v. € 187

AC
TI

E € 105
i.p.v. € 121

HT8

De HT8 meet gelijk- en wisselspanning, voert 
een doorbeltest uit en detecteert de fase-
volgorde. Het toestel geeft de meetwaarden 
weer op een LCD display. De spanningstester 
beschikt over een geïntegreerde LED zaklamp.

 � Wisselspanning en gelijkspanning tot 690 V
 � Wisselspanningsdetectie met 1 meetpen
 � Doorbeltest
 � Draaiveldrichtingindicatie

Artikel Bestelnr. Prijs

Elektro Lijn HT8 020605 € 105 (€ 121)

OPTIE KWS service en kalibratie 999815 € 50

Met de FLIR C5 in uw zak bent u altijd klaar 
om zekeringen, luchtlekken en problemen 
met leidingen op te sporen. Het toestel met 
touch-screen vormt met een IR-camera, een 
visuele inspectiecamera en led-verlichting een 
krachtige tool waarmee verborgen problemen 
gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd.

 � Meetbereik van -20 tot 400 °C
 � MSX® technologie
 � Geïntegreerde cloud- 
connectiviteit FLIR Ignite 

Artikel Bestelnr. Prijs

Flir C5 080008 € 693

OPTIE KWS service en kalibratie 999826 € 154

FLuke 1663

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

€ 693

https://euro-index.be/nl/product/elektro-lijn-ht8/
https://euro-index.be/nl/producten/outlet/
https://euro-index.be/nl/product/flir-c5-1939/
https://euro-index.be/nl/product/fluke-1663/

http://www.euro-index.be
mailto:info@euro-index.be

