
15 september t/m 31 december 2022

Bezoek ons op vrijdag 14 oktober
op Install Day - STAND 29

Eurolyzer STx 
rookgasanalyser 

Eurolyzer STx

Artikel Bestelnr. Actieprijs

 � Eurolyzer STx O2, CO2, CO/H2 + accessoires
 � Inclusief GRATIS opstartkalibratie OmniumKWS t.w.v. € 257*
 � GRATIS verbrandingsluchttemperatuurvoeler t.w.v. € 155

068000 
+ 990000
+ 925033

€ 1.521
  (€ 1.933)

 � Eurolyzer STx O2, CO2, CO/H2 en drukverschil + accessoires
 � Inclusief GRATIS opstartkalibratie OmniumKWS t.w.v. € 257*
 � GRATIS verbrandingsluchttemperatuurvoeler t.w.v. € 155

069000 
+ 990000
+ 925033 

€ 1.836
 (€ 2.248)

* Met OmniumKWS betaalt u in het jaar 2024/2026/2028 één vaste prijs: € 257 mits het toestel  
   steeds tijdig wordt binnengebracht volgens het herkalibratieadvies.

De Eurolyzer STx zorgt voor een vlotte workflow bij de  
indienststelling en controle van cv-installaties. De set 
wordt geleverd inclusief accessoires, Sortimo draagkoffer, 
OmniumKWS kalibratiecertificaat en tijdelijk met GRATIS 
verbrandingsluchttemperatuurvoeler t.w.v. € 155.

 Geschikt Geschikt voor elk type cv-installatie

    Inclusief GRATIS opstartkalibratie OmniumKWS t.w.v. € 257

    GRATIS webportal MijnKWS voor kalibratiecertificaten

    Digitale onderhoudsattesten met EuroSoft Attest (optie)

AC
TI

E GRATIS
Verbrandingsluchttempe-
ratuurvoeler  t.w.v. € 155

OPENDEURDAG
30 september 2022

Een dag om niet te missen !

https://euro-index.be/nl/agenda/opendeurdag/
https://euro-index.be/nl/agenda/install-day-2022/
https://euro-index.be/nl/product/blauwe-lijn-eurolyzer-stx/


Onze all-in-one service nu nog sneller!

Door de recente uitbreiding van ons labo kunnen 
we een snellere doorlooptijd garanderen voor : 

- Stroomtangen
- Multimeters
- Ventilatiemeters
- Gasdetectoren

Informeer via service@euro-index.be

Waterlekdetectie
Sewerin Aquaphon A 150 
De Aquaphon A 150 is een compact en 
veelzijdig waterlekdetectiesysteem met een 
eenvoudige bedienings- en uitleeseenheid. 
Het signaal wordt hoorbaar gemaakt via een 
hoofdtelefoon en zowel numeriek als gra-
fisch weergegeven op het heldere display. 

Inclusief draadloze hoofdtelefoon F8 SDR, 
draagsysteem, netadapter 230 V, stang met 
handgreep TS150, testmicrofoon TM200, 
testpunt M10/350 mm, bodemmicrofoon 
BM200 en draagkoffer

Artikel Bestelnr. Prijs

Sewerin Aquaphon A 150 basisset A22008 € 4.100 (€ 4.556)

Aquaphon A 150

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 € 619 (€ 720)

Optie KWS service en kalibratie 999152 € 82 Drukmeterset

AC
TI

E € 619 
i.p.v. € 720

AC
TI

E € ??? 
i.p.v. € ???

De SRS3 is een nauwkeurige, robuuste 
en draadloze koelmiddelweegschaal 
met een maximumcapaciteit van 114 kg.
De meetresultaten worden via 
Bluetooth® verstuurd naar het 
bijgeleverde externe display, 
de Fieldpiece Job Link app of 
Fieldpiece SM480V manifold. 

Inclusief robuuste tas met met 
draagriem, 9-volt batterij, 
6 AAA batterijen en handleiding

Artikel Bestelnr. Prijs

Fieldpiece SRS3 + GRATIS testcertificaat 074016 + 999679 € 335 (€ 385)

Draadloze koelmiddelweegschaal 
Fieldpiece SRS3

SRS3

AC
TI

E GRATIS
 TESTCERTIFICAAT
 t.w.v. € 50

AC
TI

E € 4.100
i.p.v. € 4.556

https://euro-index.be/nl/product/blauwe-lijn-drukmeterset/
mailto: service@euro-index.be
https://euro-index.be/nl/product/fieldpiece-srs3/
https://euro-index.be/nl/product/aquaphon-a-150-basisset/


www.euro-index.be
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E € ??? 
i.p.v. € ???

MFT1845+

Tester voor elektrische installaties 
en E-laadpalen
De MFT1845+ is een veelzijdige tester voor elektrische installaties. 
De meetresultaten kunnen via Bluetooth® geëxporteerd worden 
naar een laptop voor testrapportage. De installatietester is i.c.m. de 
EVCA210 testadapter, geschikt voor het testen van E-laadpalen.

Artikel Bestelnr. Prijs

Megger MFT1845+ 070480 € 1.799 (€ 2.015)

Megger EVCA210 077087 € 449 (€ 510)

Optie KWS service en kalibratie  MFT1845+ 999159 € 187

Stroomtang voor PV-installaties 
Megger DCM1500S
Ideaal voor installatie, onderhoud en inspectie 
van PV-systemen dankzij meetbereik tot 1.500 A 
wissel- en gelijkstroom, 2.000 V gelijkspanning 
en 1.500 V wisselspanning.

 � True RMS meting van spanning en stroom
 � Meting van temperatuur, frequentie, 

 weerstand, capaciteit en ionisatiestroom
 � Doorbel- en diodetest
 � CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V
 � Datalogger

Artikel Bestelnr. Prijs

Megger DCM1500S 077089 € 479 (€ 535)

Optie KWS service en kalibratie 998205 € 72
DCM1500S

AC
TI

E € 479 
i.p.v. € 535

Elektrische testers
Fluke T5-serie
Met de Fluke T5 elektrische testers 
kunt u met één compact instrument 
doorbeltesten uitvoeren, spanning, 
stroom en weerstand meten met 
een spanningsmeetbereik tot 600 V 
of 1000 V.

Artikel Bestelnr. Prijs

Fluke T5-600 069256 € 190 (€ 207)

Fluke T5-1000 069205 € 213 (€ 232)

Optie KWS service en kalibratie 999256 € 70
T5-600

Testinstrument voor zonnepanelen
Elektro Lijn I-V 500w
Multifunctioneel testinstrument voor 
de controle van de geproduceerde 
stroom (tot 15 A) en spanning (tot 
1.500 V) van fotovoltaïsche panelen. 
Het toestel meet naast spanning en 
stroom ook de intensiteit van de 
zonnestraling en de temperatuur van 
de panelen.

Inclusief meetsnoerenset, set van adapters, KITGSC4, 
KITPVMC3, KITPVMC4, HT304N referentiecel met 
aansluitsnoer, M304 inclinometer, TopView software 
en USB-adapter, draagkoffer, draagriemenset 
en handleiding

Artikel Bestelnr. Prijs

Elektro Lijn I-V 500w 020063 € 4.399 (€ 4.900)

Optie KWS service en kalibratie 999644 € 108

I-V 500w
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E € 1.799 
i.p.v. € 2.015
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E € 4.399 
i.p.v. € 4.900
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E T5-600

€ 190 
i.p.v. € 207
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E € 449 
i.p.v. € 510

Webshop Only 
Actie

Webshop Only 
Actie

Webshop Only 
Acties

https://euro-index.be/nl/product/megger-mft1845/
https://euro-index.be/nl/product/megger-evca210/
https://euro-index.be/nl/product/megger-mft1845/
https://euro-index.be/nl/product/megger-dcm1500s/
https://euro-index.be/nl/product/elektro-lijn-i-v-500w/
https://euro-index.be/nl/product/fluke-t5-600/
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 31-12-2022, 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.

www.euro-index.be

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

Boroscope met HD resolutie 
Testboy TV 280

OPENDEURDAG

Nieuwe geavanceerde warmtebeeldcamera's
Elektro Lijn THT-serie
De nieuwe warmtebeeldcamera's van Elektro Lijn bieden uitstekende specificaties, 
hoge gebruiksvriendelijkheid en brede toepasbaarheid voor een betaalbare prijs. 

Onmisbaar voor inspectie van elektrische schakelapparatuur, fotovoltaïsche panelen,
isolatie en koudebruggen in huishoudelijke en industriële omgevingen.

Artikel Bestelnr. Prijs

Elektro Lijn THT8 - usb c connector voor smartphone 028062 € 311

Elektro Lijn THT80 - resolutie 120 x 90px 028061 € 655

Elektro Lijn THT100 - touch screen, resolutie 80 x 80px 028060 € 1.000

Elektro Lijn THT200 - touch screen, resolutie 160 x 120px 028059 € 1.719

Elektro Lijn THT300 - touch screen, resolutie 384 x 288px 028057 € 2.763

U kunt deze warmtebeeldcamera's in ons
EURO-INDEX laboratorium laten kalibreren. Meer info: 

De Testboy TV 280 is een draagbare digitale boroscope voor het uit-
voeren van visuele inspecties aan de binnenzijde van objecten via 
een kleine opening. De resultaten worden realtime weergegeven in 
HD en kunnen worden opgeslagen als foto of video.  

Inclusief draagtas, 2 m sonde,
oplaadkabel, haak, houdermagneet,
spiegelbevestiging, batterij en
handleiding

 
 

 
 
 
 

Artikel Bestelnr. Prijs

Testboy TV 280 050391 € 120

- Volg infosessies rond rookgasanalyse, koeltechniek, lekdetectie,  
 kalibratie, installatietesters en hernieuwbare energie.
- Ontdek het assortiment van meetapparatuur voor de installatiesector 
 en geniet van -15%*.
- Breng een bezoek aan het kalibratielabo en laat gratis uw multimeter  
 of stroomtang testen op goede werking.

- Burgers & drinks

Wanneer? Vrijdag 30-09-2022 van 10u tot 16u
Waar? Euro-Index - Leuvensesteenweg 607, 1930 Zaventem
Programma: www.euro-index.be/opendeurdag/

TV 280
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THT300

VRIJE 
INGANG!
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€ 120

OPENDEURDAG
Vrijdag 30-09-2022

* Kortingsbon van -15% bij aankoop van meetinstrument naar 
keuze in de webshop. Actie geldig van 30-09-2022 t/m 21-10-2022 
en niet cumuleerbaar met andere acties.

Inschrijving infosessies aangeraden

€ 311
THT-serie vanaf

https://euro-index.be/nl/
https://euro-index.be/nl/product/testboy-tv-280/
https://euro-index.be/nl/product/elektro-lijn-tht300/
https://euro-index.be/nl/agenda/opendeurdag/

