


Van het bescheiden begin in de garage van de oprichter in 1990, tot de 
internationale grootmacht dat Fieldpiece tegenwoordig is, heeft het bedrijf 
zijn missie nooit uit het oog verloren.  Gereedschap ontwikkelen waar HVACR-
professionals op kunnen vertrouwen en waar ze meer mee kunnen doen.  Elke dag 
opnieuw.

Dit doen wij door goed naar deze professionals te luisteren, om vervolgens het 
gereedschap te ontwikkelen dat hun problemen oplost.  We werken samen met 
en trainen HVAC-professionals over de hele wereld. Zo kan Fieldpiece producten 
constant verbeteren en innovatief gereedschap ontwikkelen waarmee HVAC-
professionals eenvoudiger, sneller, veiliger en vollediger kunnen werken.

Fieldpiece is marktleider op het gebied van de volgende productcategorieën:

• A/C-analyse
• Multimeters
• Opladen
• Afzuigen
• Lekdetectie
• Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
• Luchtstroom
• Verbranding
• Zakgereedschap
• Gereedschapstassen
• Job Link® System App

Dankzij ons nieuwe Europese hoofdkantoor in Nederland, hebben HVACR-
professionals rechtstreeks toegang tot de uitstekende sales, verzending, service en 
garantie waar Fieldpiece bekend om staat. 

Overzicht Fieldpiece

Fieldpiece Instruments B.V.
Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam
Nederland
+44 1604 654164 | europe@fi eldpiece.com

UK Technical Support Offi  ce
Fieldpiece Instruments B.V.
Newton House
Northampton Science Park
Kings Park Road
Moulton Park Industrial Estate
Northampton, Engeland NN3 6LG
+44 7398 201433 | europe@fi eldpiece.com



I N H O U D

Draadloos  4

Lekdetectors  10

Multimeters  13

Opladen  20

Luchtstroom  27

Verbranding   28

Zakgereedschap  30

Tassen  32



D
raad

lo
o

s
Specifi caties:

Koelmiddelen 70+ inclusief A2L's bijv. R32 (update toekomstige koelmiddelen via USB)
Draadloos bereik 106 meter (ononderbroken).  Obstructies kunnen de afstand beïnvloeden
Batterijen 6 x AA alkaline
Batterijduur 350 uur met reguliere alkaline (geen backlight of vacuümmeter)
Aansluitingen 3x standaard 1/4'' 1x standaard 3/8’’ mannelijke fl arekoppeling (SM480V)

3x standaard 1/4’’ mannelijke fl arekoppeling (SM380V)

Meting:  Bereik: Beste nauwkeurigheid/:
Beste resolutie

Druk 0 tot 60 Bar (0 tot 870 Psig) ±0,07 Bar/0,01 (±1 Psig/0,1)
Vacuüm 29'' HgV tot 0'' HgV ±0,2'' HgV/0,1
Micron 50-10000 ±(5% rdg + 5)/1
Temperatuur -46 °C tot 125 °C) °C ±0,5/0,1*

* Systeemnauwkeurigheid (SM480V, SM380V + K Type-thermokoppel na kalibratie in het veld op SLT of LLT)

Berekent:
• Oververhitting
• Nakoeling
• Doeloververhitting
• Dampverzadiging
•  Vloeistofverzadi-

ging

Meet:
• 2 drukmetingen
•  2 temperatuur-

metingen
• Vacuüm in micron, 

pascal, mBar, mTorr 
of Torr

SMAN®-
koelmiddelverdeel-
stukken met 
vacuümmeter
SM480VINT, SM380VINT
De nieuwe SMAN®-
koelmiddelverdeelstukken 
zitten boordevol 
kennis, vermogen en 
ervaring.  Jaren aan 
feedback van airco- en 
koelingspecialisten 
komen samen met de 
focus van Fieldpiece op 
continue verbeteringen 
in het stevigste, meest 
geavanceerde digitale 
koelmiddelverdeelstuk op 
de markt. 

Dankzij de zeer stevige 
behuizing, de verstevigde 
haak, het hermetisch afgesloten glas, de draadloze mogelijkheden, de datalogs en 
de dichtheidstest, kunt u met de SM380VINT en SM480VINT eenvoudiger, sneller en 
beter werken.

SM480V
Met vacuümmeter

Pijptempera-
tuur en droge-
boltempera-
tuur buiten

www.Fieldpiece.com4
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SM380V
Met vacuümmeter

Inclusief:
• SM380VINT of SM480VINT SMAN®-koelmiddelverdeelstuk
• (2) TC24 K Type-pijpklemthermokoppels
• (1) ATA1 K Type bead thermokoppel met clip
• (1) ANC11 gevoerde draagtas

Datalogs
• Bewaar tot 9 klussen intern
• Eenvoudig downloaden via USB-

aansluiting
• Geeft percentage vrije opslagruimte weer 

voordat u begint met loggen

• Logt tot 7 dagen (168 uur)

Dichtheidstest
• Controleer op lekken na reparaties of 

installaties
• Meet drukverschil na verloop van tijd
• Timer houdt duur van de test bij
• Temperatuurgecompenseerd met 

SL-temperatuur om valspositieve resultaten 
te voorkomen

Aanpasbaar
• Stel automatisch uitschakelen in
• Stel duur backlight in
• Stel waarschuwingen voor hoog en laag 

vacuüm in
• Selecteer elke individuele meeteenheid

Stevige constructie
De nieuwe SMAN's zijn stevig.  De 
stevige behuizing, verstevigde haak, 
waterbestendigheid, schokbestendig 
beeldscherm, strategisch geplaatste 
thermokoppelaansluitingen en hermetisch 
afgesloten kijkglas zorgen er allemaal voor dat 
de SMAN's klaar zijn voor gebruik in het veld.

Boordevol kennis
De SM380VINT en SM480VINT zijn 
ontwikkeld voor de manier waarop u werkt 
met geavanceerde functies om uw werk te 
stroomlijnen en uw klanten de antwoorden 
te geven waar ze naar op zoek zijn.

Stevige
Haak

Schok-
bestendige 
behuizing

3/8” VAC-aansluiting

Ingebouwde 
vacuüm- 
meter

Waterbestendig 
(IP54)

3 beschermde 
thermokoppel-
aansluitingen

Alleen SM480VINT
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Communiceer draadloos 
rechtstreeks of via Job 
Link® System App met 
SMAN®-koelmiddel-
verdeelstukken

Compatibele draadloze tools:

(apart verkocht of in kits)
JL3RHJL3PC

SRS3 draadloze weegschaal
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Plaats pijpklemmen op de perfecte 
plek en metingen verschijnen 
onmiddellijk op uw scherm. 

Pijptemperaturen

Bekijk live luchtmetingen op uw SMAN 
terwijl u wijzigingen doorvoert.

Indoor 
luchttemperaturen

Monitor en bewaar live koelmiddel-
gebruik voor nauwkeurig afzuigen, 

opladen en documentatie.

Koelmiddelgebruik

www.Fieldpiece.com6



Integreer met de 
Job Link App
Stroomlijn en vereenvoudig uw werk met 
de Job Link System App. Bekijk uw metingen 
op uw mobiele apparaat tot op wel 106 
m afstand . Documenteer uw werk en 
stel professionele rapporten op, inclusief 
hoeveel koelmiddel u gebruikt, door 
verbinding te maken met de Job Link System 
App.  Vermindert het aantal keren dat u 
wordt teruggebeld en verhoogt de winst.
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Job Link Free
Maak snel en eenvoudig de juiste diagnose van 
het systeem zodat u niet hoeft terug te komen.

• Live metingen
• Geavanceerde berekeningen
• Systeemdiagnose
• E-mail systeemrapporten in PDF-formaat

Job Link Pro
12 dollar/maand
Alle functies van Job Link Free:

• Cloudopslag
• Inspectiechecklists
• Foto's en notities
• Klant- en materieelgeschiedenis
• Stel teams samen
• Live Look-in

Job Link Pro + facturering
29 dollar/maand
Alle functies van Job Link Free en Job Link Pro:

• Professionele facturering
• Aanpasbare onderdelen en materieel
• Aanpasbare uurtarieven
• Online integratie met QuickBooks

7+44 1604 654164



Job Link®-
systeemprobes
JL3KH6, JL3KR4

Eenvoudig, groot 
bereik, krachtig.

Maak snel en een-
voudig een volledig 
systeemsnapshot met 
Job Link-probes. Elke 
tool is ontwikkeld 
voor veelzijdigheid en 
snelheid. De drukprobe 
past in krappe ruimtes. 
De pijpklem gebruikt 
een nieuwe snelle 
railsthermokoppel voor 
meer nauwkeurigheid, 
snelheid en veelzijdig-
heid, zelfs voor de onhandigste pijpconfiguraties. Met de flexibele, dunne probe en instelba-
re magneet van de psychrometer kunt u eenvoudig toevoerplenums, kanalen of verhoogde 
registers meten. Alle probes zijn uitbreidbaar voor systemen met meerdere circuits. 

D
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• 106 meter draadloos bereik 
• iOS® en Android™
• Waterbestendig
• E-mailrapporten
• Snelle en nauwkeurige pijptemperaturen
• Hoog/laag-schakelaar en indicator
• Gebruiksvriendelijke beschermhoes
• Maak rechtstreeks verbinding met een 

mobiel apparaat

www.Fieldpiece.com8
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JL3PC - pijpklemspecifi caties

Batterijtype  2 x AAA
Batterijduur  150 uur met reguliere alkaline. Led knippert rood 

wanneer de batterijen vervangen moeten worden. 
Draadloos bereik  106 meter (ononderbroken). Obstructies kunnen de 

afstand beïnvloeden.
Bedrijfsomgeving  0 °C tot 50 °C bij <75% RH 
Waterbestendig IP55
Compatibiliteit 
pijpoppervlak  Elektrisch geleidend
Compatibiliteit pijpmaten 6,4 mm tot 34,9 mm buitenste diameter
Sensortype Rapid Rail™ Sensor-thermokoppel 

(nikkel-chroom/nikkel-aluminium)
Meetbereik -46 °C tot 125 °C
Stabilisatietijd 3 seconden
Nauwkeurigheid ±0,6 °C

2 x AAA
 150 uur met reguliere alkaline. Led knippert rood 
wanneer de batterijen vervangen moeten worden. 
IP55

Batterijtype 
Batterijduur 

Waterbestendig 
Draadloos bereik  106 meter (ononderbroken). Obstructies kunnen de 

afstand beïnvloeden.

JL3RH - psychrometerspecifi caties

Batterijtype 2 x AAA
Batterijduur  150 uur met reguliere alkaline. Led knippert rood 

wanneer de batterijen vervangen moeten worden. 
Draadloos bereik  106 meter (ononderbroken). Obstructies kunnen de 

afstand beïnvloeden.
Flexibele probe diameter 9 mm; lengte 235 mm
Meetbereik -20 °C tot 60 °C
Nauwkeurigheid  ±(0,5 °C) 0 °C tot 45 °C, ±(1 °C) -20 °C tot 0 °C, 

45 °C tot 60 °C

Job Link Charge and Air Kit - JL3KH6

2 Temperatuurpijpklemmen

2 Drukprobes

2 Psychrometerprobes

1 Gevoerde beschermhoes

Job Link Charge Test Kit - JL3KR4

2 Temperatuurpijpklemmen

2 Drukprobes

1 Gevoerde beschermhoes

9+44 1604 654164

JL3PR - drukmeterspecifi caties



Lekd
etecto

rs

Koelmiddellekdetector 
met verwarmde diode 
SRL8

De detector met traditionele verwarmde diode.

De SRL8 is een stevige en nauwkeurige 
traditionele lekdetector die alle CFC's, HFC's, 
HCFC's en mengels kan herkennen. Deze in het 
veld geteste detector is de beste in zijn klasse, 
en kan lekkages eenvoudig opsporen door de 
grootte van de indicatie te verhogen wanneer 
de concentratie van het koelmiddel oploopt.

• Gevoeligheid onder 2,8 g/jr
• Oplaadbare lithium-ionbatterij van 15 uur
• Automatisch uitschakelen
• Handmatige of automatische nulmetingen
• Magnetische hanger
• Drie gevoeligheidsniveaus

Infrarood 
koelmiddellekdetector
SRL2K7

Met deze infrarood koelmiddeldetector spoort u lekken 
met zeer hoge nauwkeurigheid op. De detector past 
zich automatisch aan aan hoge omgevingskoelmid-
delniveaus, en door de vereiste sweepingtechniek te 
gebruiken, kunt u de exacte locatie van de lekkage snel 
en eenvoudig vinden.

Specifi caties:

Gemeten gassen  CFC, HFC, HCFC en mengsels
Responstijd  Minder dan 0,5 tot 1 seconde
Gevoeligheidsniveaus HOOG 2,8 g/jaar en hoger
Nauwkeurigheid  Voldoet aan huidige SAE-standaarden
Kalibratie  Automatisch
Opwarming  30 seconden
Probelengte  12,7 cm (61 cm met bijgevoegde 23 cm verlengprobes)
Batterijladers  Inclusief oplader en autolader
Batterij  3,7 VDC (nominaal) oplaadbare lithium-ionbatterij
Batterijduur  Ongeveer 8 uur indien volledig opgeladen (SRL2), 15 uur (SRL8)

Inclusief
SRL2 of SRL8
5 o-ringen en 10 vervangende fi lters - RFL2
23 cm Flex Extension Probe - RFE2
23 cm Rigid Extension Probe - RRE2
Behuizing – ABMK3
Oplader - RWA2
Autolader - RCA2

Met deze infrarood koelmiddeldetector spoort u lekken 
met zeer hoge nauwkeurigheid op. De detector past 
zich automatisch aan aan hoge omgevingskoelmid-
delniveaus, en door de vereiste sweepingtechniek te 
gebruiken, kunt u de exacte locatie van de lekkage snel 

Inclusief

• Dezelfde gevoeligheid voor alle koelmiddelen en
zeer hoge nauwkeurigheid

• Sensorgevoeligheid neemt na verloop van tijd niet af
• Oplaadbare lithium-ionbatterij van 8 uur
• Turbomodus om zeer kleine lekkages op te sporen

www.Fieldpiece.com10
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Koolstofdioxidelekdetector 
SCL2

De SCL2 koolstofdioxidelekdetector is een draagbaar 
CO2 (R-744)-instrument met een superieure combinatie 
van gevoeligheid, snelheid, sensorduur, batterijduur en 
gebruiksvriendelijkheid.

Ontdek eenvoudig lekkages in commerciële koelsyste-
men, frisdrankmachines of andere systemen die R-744 
gebruiken.  Ontdek kleine lekkages in omgevingen met 
een hoge concentratie CO2.  De SCL2 koolstofdioxide-
lekdetector ontdekt alle lekken tot minimaal 6 gram per 
jaar. De detector beschikt ook over drie gevoeligheids-
-niveaus om valspositieve meldingen te beperken.

Gas wordt via het uiteinde van de detector naar de 
sensor in de behuizing van de SCL2 gepompt.  
De sensor detecteert veranderingen in de concentratie, 
in plaats van de absolute concentratie, zodat de SLC2 
hogere CO2-concentraties kan onderscheiden dan con-
centraties die normaal gesproken in de lucht te vinden. 

De SCL2 koolstofdioxidelekdetector wordt geleverd 
met een oplader en autolader voor de zeer compacte 
lithium-ionbatterij met een batterijduur van acht uur. 

• Spoor R-744 koelmiddellekkages op
• Sensor met een levensduur van 10 jaar
• Drie gevoeligheidsniveaus tot minimaal 6 g per jaar
• Detecteert veranderingen in gecontamineerde omgevingen
• Oplaadbare litihum-ion batterij

Specifi caties:

Gemeten gassen CO2 (koolstofdioxide)
Sensorelement Infrarood
Responstijd Minder dan 0,5 tot 1 seconde
Gevoeligheidsniveaus HOOG 6 g/jaar en hoger

MID 14 g/jaar en hoger
LAAG 28 g/jaar en hoger

Nauwkeurigheid Voldoet aan huidige SAE-standaarden
Kalibratie Automatisch
Opwarming 30 seconden
Probelengte 380 mm
Verlengstukken 230 mm x 2 (naald, fl ex)
Batterijladers  Inclusief oplader en 

autolader
Batterij  3,7 VDC (nominaal) oplaadbare lithium-

ionbatterij
Batterijduur  Ongeveer 8 uur indien volledig opgeladen

De SCL2 koolstofdioxidelekdetector is een draagbaar 
CO2 (R-744)-instrument met een superieure combinatie 
van gevoeligheid, snelheid, sensorduur, batterijduur en 

Ontdek eenvoudig lekkages in commerciële koelsyste-
men, frisdrankmachines of andere systemen die R-744 
gebruiken.  Ontdek kleine lekkages in omgevingen met 
een hoge concentratie CO2.  De SCL2 koolstofdioxide-
lekdetector ontdekt alle lekken tot minimaal 6 gram per 
jaar. De detector beschikt ook over drie gevoeligheids-

De sensor detecteert veranderingen in de concentratie, 
in plaats van de absolute concentratie, zodat de SLC2 
hogere CO2-concentraties kan onderscheiden dan con-
centraties die normaal gesproken in de lucht te vinden. 

De SCL2 koolstofdioxidelekdetector wordt geleverd 
met een oplader en autolader voor de zeer compacte 
lithium-ionbatterij met een batterijduur van acht uur. 

 Minder dan 0,5 tot 1 seconde

 Voldoet aan huidige SAE-standaarden

11+44 1604 654164



Grote pijpklemmen
JL3LC/TC48
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• Meet pijpen van 3/4” tot 4 1/8”
• Ideaal voor commerciële en koelingstoepassingen
• Zeer nauwkeurig en snel dankzij de gepatenteerde Rapid Rail™ Sensor
• Compact design
• Comfortabele, ergonomische grip
• Klitvrije kabel van 1,8 m met K-type stekker (TC48)
• 106 meter draadloos bereik tot Job Link App of SM380V en SM480V digitale verdeel-

stukken (JL3LC)

Omdat ze pijpen tot 4 1/8” kunnen meten, zijn de NIEUWE JL3LC Job Link® System 
Premium Large Pipe Clamp en TC48 Large Pipe Clamp Type K Thermocouple groot en in 
controle - perfecte tools voor commerciële, koelings- of residentiële/licht commerciële 
HVAC-professionals die op zoek zijn naar zeer snelle nauwkeurige metingen zonder banden, 
tape of tiewraps.

Ongekende omvang, nauwkeurigheid en snelheid

Specifi caties:

Compatibiliteit met pijpoppervlaktes:  Elektrisch geleidend
Compatibiliteit met pijpmaten:   3/4” tot 4 1/8” (19,05 mm tot 104,775 mm) buitenste 

diameter
Sensortype: Rapid Rail™ Sensor Technology 

(nikkel-chroom/nickel-aluminium)
Meetfeedback:  Beeper en led
Meetbereik:  -46 °C tot 125 °C
Bedrijfsomgeving:  -20 °C tot 50 °C bij <75% RH
Stabiliseert in 3 seconden;  voldoet aan de Title 24-vereisten van Californië
Nauwkeurigheid thermokoppel: ±2,2 °C, slechts ±0,6 °C na kalibratie in het veld
Minimale apparaatvereisten:  BLE 4.0-apparaten met iOS® 7.0 of Android™ 5.0 - (alleen JL3LC)
Draadloos bereik:  107 meter (ononderbroken). 

Obstructies kunnen de afstand beïnvloeden. (Alleen JL3LC)
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Digitale multimeter
LT17A

De LT-serie meet de meeste parameters en bereiken die 
technici nodig hebben voor HVACR-toepassingen. En om 
de testmogelijkheden verder uit te breiden, kunt u de leads 
rechtstreeks verbinden met accessoires van Fieldpiece. 

• Continuïtietsindicator
• K Type-thermokoppel
• Helder, blauw backlight
• Lage ohm-bereiken
• Zowel mA als µA voor het testen van

vlamgelijkrichterdiodes
• MIN/MAX-functie
• Probe-opslag
• Magnetische hanger en standaard

Inclusief

Deluxe Silicone Test Leads - ADLS2

Short Alligator Lead Extensions - ASA2

400A Amp Clamp Accessory - ACH4

K Type-thermokoppel - ATB1

Nylonhoes - ANC5

Specifi caties:

Beste nauwkeurigheid/
Functiebereik Beste resolutie

VAC ware RMS  200 m, 2000 m, 20 V, 200 V, 600 V  1,5% rdg ± 5 dgt/0,1 m
VDC  200 m, 2000 m, 20 V, 200 V, 600 V  0,5% rdg ± 1 dgt/0,1 m
MFD  200, 2 k, 20 k  4,0% rdg ± 10 dgt/0,1
AAC ware RMS  200 μ, 20 m, 200 m, 2 A  1.5% rdg ± 5 dgt/0,1 μ
AAC ware RMS (met klem)  400  3,5% rdg ± 6 dgt/0,1
ADC  200 μ, 20 m, 200 m, 2 A  1,0% rdg ± 1 dgt/0,1 μ
Hz  10 tot 40 k  0,1% rdg ± 3 dgt/1
Ohm  200, 2 K, 200 K, 20 M, 2000 M  1% rdg ± 4 dgt/0,1
Continuiteit  <100 ohm  Beep

13+44 1604 654164
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HVACR-klemmen waarop u kunt 
vertrouwen
SC680 draadloze stroomklemmeter

De SC680 beschikt over meer functies en 
metingen dan welke andere klemmeter in 
de HVACR-sector dan ook, en is voorzien van 
leadopslag, een draaibare kop, houder voor 
testleads voor veiliger testen en een stevige 
magnetische band.

• De beste meter
• Klem met draaibare kop
• Magnetische band
• Leadopslag
• Twee displays
• Houder voor klemtestleads
• Frequentie via leads en klemmen
• Backlight voor de wijzerplaat
• Lamp in de klem
• Lcd-backlight
• Faserotatie
• Dubbele temperatuurdelta T
• Amp AC/DC
• Vermogensfactor
• Laagdoorlaatfi lter
• Compatibel met Job Link

Specifi caties

Meting:  Bereik: Beste nauwkeurigheid/:
Beste resolutie

Draadloos Max. 35 m
Volt AC  750  1,5% ±10/0,0001
Amp AC  600  2,0% ±10/0,01
Volt DC  1000  0,5% ±5/0,0001
Amp DC  600  2,0% ±10/0,01
µAmp DC  1000  1,0% ±5/0,1
Ohm  50 M 1,0% ±5/0,01
Microfarad  10000  3% ±5/0,00001
Hz (klem)  10 tot 400  0,1% ±5/0,1
Hz (leads)  10 tot 1 M  0,1% ±5/0,01
Arbeidscyclus %  5 tot 95 2% ±10/0,1
Temperatuur  -50 °C tot 1300 °C ± 0,6 °C*/0,1
Faserotatie  80 ±5 tot 600  VAC  1,5% ±10/0,1
Batterij 9 V, 100 uur met reguliere alkaline

(geen backlight of draadloos gebruik)

*  Systeemnauwkeurigheid (SC680 meter+K Type-thermokoppel 
na kalibratie in het veld)

www.Fieldpiece.com14





Stevige magnetische band

Zorg voor het juiste gereedschap
SC480

De middelgrote SC480-meter is essentieel voor 
alle soorten elektrische HVACR-tests.  
Dankzij de twee displays is het eenvoudig om 
zowel spanning als stroomsterkte tegelijkertijd te 
meten. Met de contactvrije spanningsindicator 
en de probehouder kunt u veiliger elektrisch 
testen. 

• Veelzijdige meter, betaalbare prijs
• Twee displays
• Houder voor klemtestleads
• Ware RMS
• Inschakelstroom
• Magnetische band
• Faserotatie
• Vermogensfactor
• Laagdoorlaatfi lter
• Compatibel met Job Link

M
u
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Specifi caties SC480

Meting:  Bereik: Beste nauwkeurigheid/:
Beste resolutie

Draadloos Max. 35 m
Volt AC  750  1,5% ±10/0,0001
Amp AC  600  2,0% ±10/0,01
Volt DC  1000  0,5% ±5/0,0001
µAmp DC  1000  1,0% ±5/0,1
Ohm  50 M  1,0% ±5/0,01
Microfarad  10000  3% ±5/0,00001
Hz (klem)  10 tot 400  0,1% ±5/0,1
±0,5 °C  -50 °C to 1300 °C ±0,6 °C*/0,1
Faserotatie  80 ±5 tot 600 VAC  1,5% ±10/0,1
Batterij 9 V, 100 uur met reguliere alkaline

*Systeemnauwkeurigheid (SC480 meter+K Type-thermokoppel 
na kalibratie in het veld)

Meting:  Bereik: Beste nauwkeurigheid/:

www.Fieldpiece.com16
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Afbeelding nodig



Doe meer met compacte meters
SC260

Het stevige display heeft een brede tolerantie voor 
het temperatuurbereik voor testen in vriezers en 
op daken. En de betrouwbare temperatuurmeting 
reageert snel op veranderende omgevingsomstan-
digheden.

• Autocheckdiode, MFD, ohms of continuïteit
• Max/min, hold
• Hoogspanningswaarschuwing
• Diodetest
• Eenvoudige temperatuurkalibratie
• Laag ohmbereik voor motorwikkelingen
• Lees tot 400 AAC
• Resolutie van 0,01 AAC
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Doe meer met compacte meters

Het stevige display heeft een brede tolerantie voor 
het temperatuurbereik voor testen in vriezers en 
op daken. En de betrouwbare temperatuurmeting 
reageert snel op veranderende omgevingsomstan-

• Autocheckdiode, MFD, ohms of continuïteit

• Laag ohmbereik voor motorwikkelingen

Doe meer met compacte meters

Het stevige display heeft een brede tolerantie voor 
het temperatuurbereik voor testen in vriezers en 
op daken. En de betrouwbare temperatuurmeting 
reageert snel op veranderende omgevingsomstan-

• Autocheckdiode, MFD, ohms of continuïteit

• Laag ohmbereik voor motorwikkelingen

K Type-thermokoppels worden recht-
streeks op de meter aangesloten

Ohm-out een compressor

Ingebouwde magnetische hanger

Specifi caties:

Functie:  Bereik: Beste nauwkeurigheid/:
Beste resolutie

Volt AC  600  1,2% ±9/0,001
Amp AC  400  2,0% ±10/0,01
Volts DC  600  0,5% ±2/0,001
Ohm  40 M 1,0% ±5/0,01
Microfarad  4000  3% ±5/0,001
±0,5 °C  -34 °C tot 400°C ± 0,5 °C*/0,1

Batterij 9 V, 150 uur met reguliere alkaline

* Systeemnauwkeurigheid (SC260 meter+K Type-thermokoppel na kalibratie 
in het veld)

www.Fieldpiece.com18
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MR45INT

Slimme DC-motor met variabele 

snelheid van 1 pk

De slimme DC-motor 
met variabele snelheid 
is stiller, sneller, 
soepeler en lichter 
voor betere prestaties 
en meer comfort. 
Liquid slugging wordt 
geminimaliseerd 
en dampafzuiging 
gemaximaliseerd. 
Het geavanceerde 
motorbeheer stemt 
de motor af op de 
inkomende spanning 
zodat uw machine 
compatibel is met langere 
verlengsnoeren of wanneer het 
stroomnet op warme dagen overbelast is.

www.Fieldpiece.com20



O
p

lad
enLicht (10 kg)

• DC-motor is klein en licht

Soepeler en sneller
• Soepele vloeitstofafzuiging

• Slimme motor met variabele snelheid 
zorgt voor maximale prestaties 

• Rubberen voeten en motorbevestigings-
punten gaan geluid en trillingen tegen

• Motor van 1 pk zorgt beschikt over 
voldoende snelheid en vermogen 

• Condensator met microkanaal koelt 
sneller, met name op warme dagen

Betrouwbaar
• Actief elektronisch monitoring- en

beschermingssysteem

• Rubberen behuizing beschermt onder-
delen

• Keramische cilinders voorkomen slijtage

• Stootstrips beschermen de machine en 
het gebouw

• Duurzame zuigerafdichtingen

• Beschermde elektronica voor regen-
achtige dagen

• Bedrijfsspanning tussen 200 en 250 VAC

IN/OUT-
aansluitingsupgrades
• Aansluitingen zijn naar buiten gericht 

voor eenvoudige toegang en recht-
streekse stroom 

• Aansluitingen zijn verhoogd

• Rubberen bumpers beschermen de 
aansluitingen

• Gaasrooster blijft op zijn plaats tij-
dens het verwijderen van slangen

• Grote rubberen dual-port routing-
-draaiknop

Digitaal display
• Goed leesbare grote cijfers 

• Statusberichten vereenvoudigen 
de bediening

• Blauw backlight voor gebruik 
in het donker

• Bestendig tegen lange dagen in 
de zon en de regen

En meer
• Stroomkabel in het handvat

• Ruimte voor een haak rondom het 
handvat om het apparaat op te tillen

• Zelfreiniging beschermt de MR45 en 
het milieu

Display 2 x 10000 lcd 
met statusberichten

Backlight Blauw
Meetsnelheid 3,3 keer per seconde
Druksensorbereik 
invoeraansluiting

-76 cmHg tot 4100 kPa

Druksensorbereik 
uitvoeraansluiting

-76 cmHg tot 4100 kPa

Hogedrukcutoff 3850 kPa, nominaal
Resolutie en eenheden 5 Kpa, 1 psig, 0,05 bar, 

0,01 Mpa
Nauwkeurigheid 
druksensor

1,3 cmHg, ±0,5” Hg 
± (0,6% van meting +14 kPa)

Afzuigvacuüm 38 cmHg, 14,9” Hg

Compressor Zuigermotor met twee 
cilinders (olievrij)

Specifi caties:

DC-motor 1 pk (slimme motor met varia-
bele snelheid)

Stroomtoevoer 190 tot 255 VAC @ 50/60 
Hz 1 fase

Nominaal stroomverbruik7,0 AAC
Klep Één dual-route kogelkraan
Filter invoeraansluiting 9 mm gaasrooster, roestvrij
Afmetingen 376 mm x 250 mm x 344 mm
Gewicht 10 kg
Bedrijfsomgeving 0 °C tot 43 °C
Opslagomgeving -20 °C tot 60 °C
Goedgekeurde koel-
middelen

12, 22, 32*, 134A, 143A*, 401A, 
401B, 401C, 402A, 402B, 404A, 
407A, 407B, 407C, 407D, 408A, 
409A, 410A, 448A, 452A, 500, 
502, 507, 509, 1234YF*, 1234ZE*      
* Klasse A2L (matig brandbaar)-koelmiddel
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VP55INT/VP85INT

Vacuümpomp met 
RunQuick™ Oil Change 
System

Fieldpiece loopt voorop 
op het gebied van 
systeemevacuatie met de 
nieuwe vacuümpompen 
met RunQuick™ Oil Change 
System.  De revolutionaire 
pompen, beschikbaar 
met een 8 CFM DC-motor 
(model VP85) of een 
5 CFM AC-motor (model 
VP55), maken evacuatie 
eenvoudiger en sneller.

Goede olie is een belangrijk component van elke evacuatie.  Uw pompolie is 
duidelijk zichtbaar dankzij het venster in het oliereservoir, zodat u uw olie en het 
systeem kunt controleren.  U kunt de olie snel, schoon en eenvoudig verversen.  
Dankzij het RunQuick Oil Change System kunt u de olie binnen 20 seconden 
verversen, zelfs wanneer de pomp is ingeschakeld, zonder het vacuüm kwijt 
te raken.  

Bovendien voorkomt de extra brede voet omvallen en het verspillen van olie.  
Vier aansluitingen voor handige bevestiging van slangen in drie verschillende 
maten. Plaats het stroomsnoer op het handvat zodat u deze klitvrij kunt bewaren. 

• Ververs olie in enkele seconden terwijl 
de pomp is ingeschakeld.

• Verdeelstuk met vier aansluitingen voor 
eenvoudige toegang

• Verlicht oliereservoir zodat u de 
conditie van de olie en het systeem 
kunt controleren.

• De pomp voorkomt dat olie terug in de 
meters en het systeem gezogen wordt

• Gebruiksvriendelijk gasballast met 
ledindicator

• Waterbestendig tegen regen
• 2 Pa eindvacuüm
• Stevige voet voorkomt omvallen

Beschikbaar met alle 
Europese stekkers

www.Fieldpiece.com22
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Fieldpiece Vacuum Pump Oil*
OIL128, OIL32, OIL8X3
Geoptimaliseerd voor topprestaties
3,8 L, 946 mL, 237 mL

• Lage dampdruk 
• Breed temperatuurbereik
• Brede doppen

Fieldpiece Vacuum Pump Oil*
OIL128, OIL32, OIL8X3
Geoptimaliseerd voor topprestaties
3,8 L, 946 mL, 237 mL

• 
• 
• 

Specificaties:
Debiet 5 CFM (141 L/min) 8 CFM (227 L/min)
Oliecapaciteit 237 mL
Oliecompatibiliteit  Fieldpiece Vacuum Pump Oil (zeer geraffi  neerd en 

geoptimaliseerd voor optimale afdichting en lubricatie)
Olieverlichting Blauwe led
Olieafvoer Kogelkraan
Aansluitingen (1) 1/4” (8 mm), (2) 3/8” (10 mm), (1) 1/2” (15 mm)
Compressor Draaischuif, tweetraps
Motor 3/4 pk Brushless DC (VP85), 1/3 pk AC (VP55) 
T.p.m. 2500 (VP85), 3440 (VP55) 
Stroomtoevoer 190 tot 260 VAC @ 50/60 Hz (VP85)

108 tot 130 VAC @ 50/60 Hz of 218 tot 260 VAC @ 50/60 Hz (VP55)
Nominaal stroomverbruik 9,0 AAC (VP85), 8,0 AAC (VP55) 
Eindvacuüm bij invoeraansluitingen 2 Pa
Afmetingen 235 mm x 315 mm x 450 mm
Gewicht 12,7 kg zonder olie (VP85), 13,6 kg met olie (VP55)
Bedrijfsomgeving  -1,1 °C tot 50 °C
Patent Patent aangevraagd

Dubbele spanning ALLEEN VP55
• Selecteer 110 VAC of 230 VAC
• Schakel eenvoudig tussen spanningen

Indien Fieldpiece-olie niet beschikbaar is, raden wij vacuümpompolie met ISO-viscositeit 46 aan. 

VP55INT VP85INT
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Draadloze koelmiddelweegschaal
SRS3

Heavy duty met uitstekende prestaties.

De draadloze weegschaal is niet alleen 
gebruiksvriendelijk, maar ook nog eens 
zeer nauwkeurig, en kan gewichten 
meten van slechts 10 g. De 
afstandsbediening heeft een backlight 
display en een sterke magnetische 
hanger. Het platform is gemaakt van 
aluminium en voorzien van 
rubberen hoeken om 
schade te voorkomen.

• Waterbestendig tegen 
regen

• Stevige aluminium
constructie

• Rubberen grip om koelmid-
deltanks vast te houden 

• Handsfree testen met magnetische hat
• Documenteer koelmiddelgebruik in Job Link® App
• Bekijk het gewicht op het display van het SMAN® koelmiddel-

verdeelstuk terwijl u aanpassingen doet
• Draadloos met uitstekend bereik
• Vlakke bumpers voor grotere tanks
• Compatibel met grote tanks
• Meet tot maximaal 114 kg
• Afl ezen in gram, kilogram, of kilogram en gram
• Batterijduur van het platform is 200 uur

Specificaties:
Maximale belasting 114 kg
Automatisch uitschakelen 30 minuten zonder activiteit (geen verandering van gewicht of ingedrukte 

knoppen), (deze functie kan uitgeschakeld worden)
Beste nauwkeurigheid ±0,03% rdg +10 g
Resolutie en eenheden kg g (10 g), kg (0,1 kg), g (10 g)
Temperatuurcoëfficiënt 0,1 x (opgegeven nauwkeurigheid) per 0,6 °C
Draadloos bereik 30 meter (ononderbroken).

Obstructies kunnen de afstand beïnvloeden.
Radiofrequentie 2,4 GHz
Batterijtype Draagbaar display:  9 V, NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22

Platform:  6 x AA, NEDA 15A, JIS UM3, IEC LR6
Batterijduur Er verschijnt een melding op het draagbare display en 

de led van de weegschaal knippert rood wanneer de 
batterij leeg is. 
Draagbaar display:  80 uur met reguliere alkaline 
Platform:  200 uur met reguliere alkaline

Bedrijfsomgeving 0 °C tot 50 °C bij <75% RH
Gewicht 3,3 kg
Waterbestendig platform IP55
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Afstandsbediening kan 
opgeborgen worden in het 
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SVG3

Gebruiksvriendelijk, functioneel, stevig.

Gebruiksvriendelijk en duurzaam voor dagelijks gebruik in het veld.
• Sneldheidsindicator
• Schrader depressor
• micron, mmHg, mbar, mTorr, Torr, Pascal
• Alarms en stopwatch

Specifi caties:

Bedrijfsomgeving 0 °C tot 50 °C, onder 75% RH
Eenheden microns, mmHg, mbar, mTorr, Torr, Pascal
Bereik 9.999 micron (Hg) tot 0 micron (Hg)
Nauwkeurigheid ±(5% van meting + 5 micron), 50 tot 1000 micron
Best resolutie 1 micron (Hg)
Max. overload 500 Psig (35 kg/cm2)
Stroomtoevoer 4 x AAA (incl.)
Batterijduur 40 uur met reguliere alkaline
Automatisch uitschakelen 15 minuten bij ATM-druk
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Gebruiksvriendelijk en duurzaam voor dagelijks gebruik in het veld.

±(5% van meting + 5 micron), 50 tot 1000 micron



Job Link Psychrometer 
JL3RH

Flexibele en veelzijdige psychrometer.

Gebruik de lange, flexibele probe met de krachtige magneet 
voor snelle en eenvoudige psychrometingen. Communiceert 
rechtstreeks met de Job Link® System App op tot maximaal 
107 m afstand.
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Specifi caties:

Minimale apparaatvereisten:
BLE 4.0-apparaten met iOS® 7.0 of Android™ 5.0 (ga voor meer informatie over 
compatibiliteit naar www.fi eldpiece.com)
Batterijtype: 2 x AAA, NEDA 24A, LR03 24A, IEC LR03
Batterijduur: 150 uur met reguliere alkaline. Led knippert rood wanneer de batterijen 
vervangen moeten worden. 
Automatisch uitschakelen: 2 uur (deze functie kan uitgeschakeld worden)
Draadloos bereik: 107 meter (ononderbroken). Obstructies kunnen de afstand 
beïnvloeden.
Radiofrequentie: 2,4 GHz
Bedrijfsomgeving: 0 °C tot 50 °C bij <75% RH
Bewaartemperatuur: -20 °C tot 60 °C), 0 tot 80% RH (zonder batterijen)
Temperatuurcoëffi  ciënt: 0,1 x (opgegeven nauwkeurigheid) per 1 °C (0 °C tot 18 °C, 
28 °C tot 50 °C)
Gewicht: 150 g
Flexible probe: diameter: 0,9mm; lengte: 235 mm
Amerikaans patent: www.fi eldpiece.com/patents

Relatieve luchtvochtigheid (%RH)
Sensortype: Capacitance polymer fi lm
Hysterese: ±1% RH (excursie van 10% tot 90% tot 10% RH)
Meetbereik: 0% RH tot 100% RH
Nauwkeurigheid: (Bij 23°C) ±2,5% (10% RH tot 90% RH); ±(5%) <10% RH, >90% RH
Responstijd: 60 seconden voor 90% van het volledige bereik

Temperatuur
Sensortype: Precision thermistor
Meetbereik: -20 °C tot 60 °C
Nauwkeurigheid: ±(0,5 °C) 0 °C tot 45 °C; ±(1 °C) -20 °C tot 0 °C, 45 °C tot 60 °C

• Plaats op belangrijke plekken

• Past in gaten van 3/8”

• Flexibele probe met krachtige magneet voor handsfree 
metingen

• Meet %RH, droge- en natteboltemperatuur, dauwpunt en 
enthalpie bij registers/roosters en in het kanaal

www.Fieldpiece.com26



Dubbele thermometer
ST4

Stevige dubbele thermometer.

• Meet twee temperaturen tegelijk

•  Berekent het verschil tussen twee
temperaturen

• Eenvoudige kalibratie in het veld

• Superieure temperatuurcompensatie

CFM zonder kap
STA2 

De STA2 anemometer voor in kanalen berekent CFM op basis van de 
luchtsnelheid en vrije doorlaat.  

De STA2 is eenvoudig door kanalen te geleiden en is een uitstekend 
alternatief voor dure, lastige kappen.

• Snelle responstijd
•  Twee displays om combinaties weer te geven van realtime CFM, 

luchtsnelheid en temperatuur
•  Minimaliseert de uitwerking van turbulentie met gemiddelden op basis 

van tijd of testpunten
• Snelle, nauwkeurige temperatuurmetingen
• Betaalbare luchtbalancering

Specifi caties:

Batterij 9 V
Batterijduur ongeveer 20-30 uur (alkaline)
Verbindingstype Thermistors

Beste nauwkeurigheid/
Meet Bereik  Beste resolutie
Luchtsnelheid 40 tot 3900 vpm ±(5%+1 dgt)rdg of

(0,20 tot 20,00 m/s) ±(1%+1 dgt) full scale
Temperatuur -20 to 60 °C ±0,5 °C

Specifi caties:

Meetbereik -50 °C tot 204 °C (tot 1093 °C met
optionele thermokoppel voor hoge 
temperaturen)

Meetsnelheid 2,5 metingen/seconde
Resolutie 0,1 °
Nauwkeurigheid -15 °C, tot 0 °C

±(0,3% rdg + 17 °C), -36 °C tot 538 °C
±(0,5% rdg + 17 °C), 538 °C tot 1093 °C

Nauwkeurigheid na 
ijskalibratie ±0,5 °C, -1 °C tot -49 °C
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-50 °C tot 204 °C (tot 1093 °C met
optionele thermokoppel voor hoge 

 ±(0,3% rdg + 17 °C), -36 °C tot 538 °C
 ±(0,5% rdg + 17 °C), 538 °C tot 1093 °C

Inclusief
Stabilisatiekegel - 
RCONE1
Gevoerde gegoten 
behuizing

Inclusief

Hoes met hanger

2 K Type-thermo-
koppels  – ATB1

2 banden met klitten-
band
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Dual Port Manometer 
SDMN5

Gasdruk, statische druk 
EN drukverschil.
Stevige manometer met twee aansluitingen die druk-
verschillen, absolute druk en statische druk meet.

• Meet inches WC, mm WC,
• mBar en PSI
• Magnetische hanger
• Gegevensopslag
• Meet P1, P2 of P1-P2
• Eenvoudige nulmetingen
• Batterijcontrole

Inclusief

Twee adapters - RMA316 

Twee 3/16'' slangen met messing fi ttingen - RDSMHOSE

Specifi caties:

Bedrijfsomgeving 0 ºC tot 50 ºC bij <75% RH
Nauwkeurigheid/bereik mm WC: ±0,5 op 0,00 to ±51,0, ±1,5% FS op 51,0 tot ±1500

mbar: ±0,05 op 0,00 tot ±5,00, ±1,5% FS op 5,00 tot ±150,0
psi: ±0,001 op 0,000 tot ±0,07, ±1,5% FS op 0,07 tot ±2,000

Fitting messing fi tting met schroefdraad (mannelijk)
Resolutie 025 mm waterkolom
Overload 18 psi
Batterij  9 V (incl.)
Batterijduur 200 uur met indicator voor lege batterij
Automatisch uitschakelen Schakelt automatisch uit na 15 minuten
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Dual Port Manometer Kit
JL3KM2

Nieuwe Job Link® System Manometers geven u 
de vrijheid om op uw eigen manier te werken.

U weet dat drukmetingen op specifi eke locaties tot 
betere diagnostische gegevens leidt, dus waarom 
zou u zich laten beperken door korte slangen? 
De nieuwe revolutionaire Dual Port Manometers van 
Fieldpiece hebben geen slang, dus u kunt metingen 
uitvoeren op optimale locaties, op elk systeem.

Dankzij korte slangen ziet alles er netjes uit, en de 
onafhankelijke sensors kunnen rechtstreeks op de 
testaansluitingen bevestigd worden. Meet tussen 
zones zonder dat de slang in de knel raakt. Bepaal 
de druk in een fornuis. Optimaliseer de externe 
statische druk van materieel. Vind lekkage en 
verstoppingen in kanalen. Doe meer met 
meer comfort. 

Inclusief
- 2 x manometerprobe
- 2 x statische 

drukmeter en -slang
- 2 x messing 

schroeffitting met 
extra slang

- 2 x slide gasadapter
- Gevoerde hoes

• 105 meter draadloos bereik
• Alles-in-één: statische, gas- en draftdruk 
• Meet drukdalingen in realtime 
• Schakelbare P1-P2-indicator 
• Eenvoudig afstemmen op de atmosfeer
• Stevige metalen tips 
• Krachtige roterende magneet 
• Meet tussen zones zonder dat de slang in de knel 

raakt
• Individuele realtime drukmetingen voor P1, P2 en 

het drukverschil.
• Documenteer de staat van het systeem in de Job 

Link App

Nauwkeurigheid en 
bereik:

inWC: ±0,02 op 0,00 tot ±2,00 
(±1,5% FS op 2,00 to ±60,00);
mmWC: ±0,5 op 0,0 tot ±51,0 
(±1,5% FS op 51,0 to ±1500,0);
mbar: ±0,05 op 0,00 tot ±5,00 
(±1,5% FS op 5,00 tot ±150,00);
psi: ±0,001 op 0,000 tot ±0,072 
(±1,5% FS op 0,072 tot ±2,165);
Pa: ±5 op 0 tot 498 (±1,5% FS 
op 498 tot ±14930)

Batterijtype: 2 x AAA, NEDA 24A, LR03 24A, 
IEC LR03

Batterijduur: 150 uur met reguliere alkaline. 
Draadloos bereik: 107 meter (ononderbroken). 

Obstructies kunnen de afstand 
beïnvloeden.

Radiofrequentie: 2,4 GHz
Bedrijfsomgeving: -23 °C tot 50 °C bij <75% RH
Gewicht: 137 g
Amerikaans patent: www.fi eldpiece.com/patents   
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Pistoolvormige IR-thermometer met laser 
SIG1

De SIG1 maakt nauwkeurige metingen van oppervlakte-
temperaturen. Dankzij het smalle gezichtsveld van 10:1 
kunnen technici kleinere gebieden meten. 

• Gezichtsveld van 10:1

• Selecteer °F of °C

• Bereik: -30 °C tot 550 °C

Megohmmeter
SMG5

• Helpt compressorstoringen te voorspellen

• Ideaal voor preventief onderhoud

• Testen met één hand

• Lange probetip voor lastig te bereiken terminals

• Helder backlight

Contactloze spanningsdetector
SNCV1

• Detecteert contactvrij live AC-spanning

• Heldere led en luide beeper

• Bereik: 24 VAC tot 440 VAC

• Detecteert 24 VAC voor stroomvoorziening van thermostaat

• Analoog gevoel geeft sterke en zwakke AC-spanningsvelden aan

Thermometer voor in kanalen 
SPK2 

• Snelle en eenvoudige metingen in kanalen

• Ophanghaak voor handsfree metingen

• Past eenvoudig in uw broekzak

• Helder backlight

www.Fieldpiece.com30
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SPK3

Handige dubbele thermometer.

Gebruiksvriendelijke, compacte tool voor snelle 
temperatuurmetingen in kanalen, registers en elders.  

• 8:1 IR

• Handsfree metingen in kanalen

• Snelle T1-T2-berekeningen

• Max/min/hold

ATC1R

 TC24

TC24
Buitendiameter pijp 9,5 mm tot 34,9 mm
Meetbereik -46 °C tot 125 °C
Nauwkeurigheid ±2,2 °C alleen thermokoppel

±0,6 °C na kalibratie in het veld
Stabilisatietijd 30 seconden
Sensortype K Type-thermokoppel

(nikkel-chroom/nikkel-aluminium)
Stekker K Type mannelijke ministekker
Kabellengte 1,8 m

ATC1R
Buitendiameter pijp 3,5 mm tot 19 mm
Meetbereik -46 °C tot 125 °C) 

maximale continue werking
Nauwkeurigheid ±2,2 °C alleen thermokoppel (±0,5 °C na 

kalibratie in het veld, 0 ºC tot 80 ºC)
Stekker K Type-thermokoppel mannelijke ministekker
Stabilisatietijd Minder dan 30 seconden
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Tassen

• Eenvoudig te openen flap 
• Snelsluitende magneetsluiting 
• Geïsoleerde vakken voor 

testinstrumenten
• Compact, stevig design 
• Magnetisch bakje 
• Weerbestendige onderkant

HVACR-inspectiegereedschapstas
BG36

De BG36 inspectie-
gereedschapstas is een 
comfortabele schoudertas 
die eenvoudig te openen 
is.  De fl ap beschermt uw 
gereedschap tegen slecht 
weer en voorkomt dat 
uw gereedschap uit de 
tas rolt als deze omvalt.  
Bovendien biedt de fl ap 
extra ruimte voor klein 
gereedschap en boorbits.  
In het stevige magnetische 
bakje kunt u schroeven en 
ringen bewaren zodat u deze 
nooit kwijtraakt.

Met de vakken in de tas kunt u 
alles georganiseerd bewaren.  
Een vak met rits aan de zijkant 
en een groot instelbaar interieurdeel beschermen uw meters 
tegen handgereedschap.  Een groot open vak aan de voorkant en 
rekbaar vak aan de zijkant bieden nog meer opslagruimte. 
De tas is bestendig tegen slecht weer en blijft altijd rechtop staan.  

De BG36 is zeer duurzaam met verstevigingen, zeer sterk nylon 
en riptstopnylon.  Bovendien is de tas comfortabel dankzij het 
gevoerde, luchtdoorlatende rugpaneel en verstelbare band.

www.Fieldpiece.com32



• Compact voor krappe ruimtes zoals kruipruimtes 
en kooiladders

• Waterbestendig materiaal
• Verhoogde, stevige onderkant
• Magneetstrip voor schroeven
• Gevoerde vakken aan de buitenkant om meters te 

beschermen
• Bewaar een klein tablet in het gevoerde vak
• Voldoende D-ringen om de accessoires te verbinden
• Gereedschapsorganiser voor handgereedschap

HVACR-servicegereedschapstas
BG44

Het BG44 Single Strap Bag System is 
speciaal ontwikkeld voor HVACR-pro-
fessionals. Een kleinere en eenvoudige-
re tas ontwikkeld voor de eerste afspraak 
om een systeem 
te testen en beoordelen. 

Gevoerde vakken aan de 
buitenkant beschermen 
instrumenten tegen hand-
gereedschap. Een sterke en stevige 
onderkant houdt de tas rechtop en niet 
rechtstreeks op de grond.

Het gereedschapsrek aan de 
binnenkant biedt plaats aan hand-
gereedschap voor eenvoudige en snelle toegang 
zodat u geen gereedschap op locatie laat liggen.  Ook kunt 
u kiezen uit speciale accessoires, zoals een magnetisch bak-
je, houder voor een waterfl es of wespenspray, klein plastic 
opbergbakje in de bodem en bithouder.  En dit allemaal in 
een compacte tas die comfortabel langs het lichaam hangt 
voor krappe ruimtes zoals kruipruimtes en kooiladders.

Tassen
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Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001
Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

Service van EURO-INDEX
EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en 

hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum  .................................................................
EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service 
Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en 
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.  
Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw 
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium  ................................................................
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie- 
laboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
in de scope bij accreditatienummer K105.

KWS®  ............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek 
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder 
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS  .........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang
tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten  ....................................................................
�� Uitgebreid assortiment
�� Deskundig advies
�� Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en 
herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy  ....................................................................................
�� Producttrainingen (individueel en klassikaal)
�� Seminars
�� Demonstratie- en instructievideo’s

Bekijk de video op ons YouTube 
kanaal en ontdek alles over KWS

Servicebalie Kalibratie rookgasanalyse Seminars en workshops Kalibratie thermografie

https://youtu.be/1hbEwnIs1BY?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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