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Verliesstroomtangen

2434  €€€
DIGITALE VERLIESTROOMTANG

2434
Wisselstroom 
(50/60Hz) 400mA/4/100A ±2%uitl.±4dgt

Wisselstroom 
(WIDE)

400mA/4/100A ±2%uitl.±4dgt [50/60Hz]
±3%uitl.±5dgt [40~400Hz]

Ø geleider Ø 28mm max.
Frequentierespons 40~400Hz
Invloed van extern 
magnetisch veld  
Ø 15mm 100A

20mA AC max.

Max. overspanning 3700V AC gedurende 1 minuut
Toegepaste 
normen IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-032

Voeding
R03 (AAA) (1.5V) × 2
*Ononderbroken meettijd : circa 150 u 
  (Auto power off : circa 10 minuten)

Afmetingen 169 × 75 × 40mm (L x B x D)
Gewicht circa 220g

Toebehoren
9097 (draagtas), 
R03 × 2,
handleiding

Optie 8004/8008 (Multi-tran)*

* Deze Multi-trans kunnen niet voor verliesstroommeting gebruikt worden

• Minst beïnvloed door een extern magnetisch veld
• 20mA AC max. in de nabijgheid van     
 een geleider (Ø15mm) van 100A AC
• Frequentieselectieschakelaar om de     
 invloed van harmonischen 
 uit te schakelen
• Data Hold
• Automatische sluimermodus om 
 de batterij te sparen
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2431  €€€
DIGITALE MINI VERLIESSTROOMTANG

2431

Wisselstroom
(50/60Hz)

20/200mA/200A
±3%uitl.±5dgt (20/200mA/100A)
±5%uitl.±5dgt (200A)

Wisselstroom
(WIDE)

20/200mA/200A
±2%uitl.±4dgt[50/60Hz] (20/200mA/0~100A)
±5%uitl.±6dgt[40~400Hz] (20/200mA/0~100A)
±5%uitl.±4dgt[50/60Hz] (100.1~200A)

Ø geleider Ø 24mm max.
Frequentierespons 40~400Hz
Invloed van extern 
magnetisch veld 
Ø 5mm 100A

10mA AC max.

Max. overspanning 3700V AC gedurende 1 minuut
Toegepaste
normen IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-032

Voeding
LR-44 (1.5V) × 2
*Ononderbroken meettijd circa 15u 
  (Auto power off : circa 10 minuten)

Afmetingen 149 × 60 × 26mm (L x B x D)
Gewicht circa 120g 

Toebehoren
9090 (draagtas),
LR-44 × 2,
handleiding

Optie 8004/8008 (Multi-tran)*

*Deze Multi-trans kunnen niet gebruikt worden voor verliesstroommeting

• Frequentieschakelaar om het effect 
 van harmonischen uit te schakelen
• Drie AC stroombereiken 20mA/200mA/200A
• 20mA bereik met een resolutie van 0.01mA
• Automatische sluimermodus (na 10 minuten)
• Draaischakelaar voor ON/OFF 
 en bereikkeuze
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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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