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Aansluiting-testadapters  
Voor veilig en betrouwbaar testen met de aansluiting-testadapters  
Deze complete set aansluiting-testadapters garandeert veilig en betrouwbaar 
testen met optimaal contact met de wandcontactdoos. Deze adapters kunnen 
worden gebruikt samen met verschillende soorten test- en meetinstrumenten 
met testkabels die zijn voorzien van 4mm-veiligheidsconnectoren.

Functies en kenmerken 
• Gebruiksgemak

• Optimaal en veilig contact met 
wandcontactdozen

• Lage contactweerstand, belangrijk 
voor metingen van netweerstand en 
lusimpedantie (niet ADPTR-PE-EUR)

• Lage contactweerstand, belangrijk 
voor metingen van aardingsleidingen 
(VK: R1- en R2-tests)

• Ontwerp met kleine, stevige 
behuizing

• 4mm-veiligheidsaansluiting 

• Onderhoudsvrij

Specificaties
Aansluiting-testadapters zijn beschikbaar 
met Schuko- en Engelse stekkers.

De Schuko-versie is beschikbaar in twee 
versies, de SCT-versie is: één met een 
aansluiting voor L, N en PE en een tweede 
met alleen PE (randaarde).

Aansluiting-testadapters
• ADPTR-PE-EUR 

• ADPTR-SCT-EUR

• ADPTR-SCT-UK

Toepassing
Aansluiting-testadapters zijn perfect voor 
gebruik in combinatie met de volgende 
producten: 

• Installatietesters

• Isolatietesters (geen ADPTR-PE-EUR)

• Draagbare apparaattesters (PAT)

• Kabelzoekers

• Spanningsmeting en -monitoring (PQ)  
(geen ADPTR-PE-EUR)

 Onderdeelnr. Naam instrument Beschrijving

4854900 ADPTR-PE-EUR Aansluiting-testadapter Schuko PE

4854899 ADPTR-SCT-EUR Aansluiting-testadapter Schuko
4854820  ADPTR-SCT-UK Aansluiting-testadapter VK

ADPTR-SCT-UK 
Aansluiting-testadapter

ADPTR-SCT-EUR 
Aansluiting-testadapter

ADPTR-PE-EUR
Aansluiting-testadapter



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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