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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
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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

5+44 1604 654164



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
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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



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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