EINDEJAARSACTIES
Uitverkoop demonstratie apparatuur OP = OP

ZEKERHEID
IN SPANNING

STATUS

NIEUWPRIJS

DEMOPRIJS

FLUKE 177

TRMS Multimeter

UITSTEKEND

€ 290,00

€ 199,00

FLUKE 87-V

TRMS Multimeter

UITSTEKEND

€ 499,00

€ 325,00

FLUKE 279

TRMS Multimeter met
warmtebeeldtechniek

UITSTEKEND

€ 999,00

€ 650,00

Fluke 125/S

Industriële ScopeMeter® handheld
oscilloscoop (40 MHz) met kit

UITSTEKEND

€ 2.652,00

€ 1.950,00

Fluke 771

Processtroomtang mA
(Meetbereik 0 tot 20,99/100 mA)

UITSTEKEND

€ 551,00

€ 351,00

Fluke 1587

1kV Isolatieweerstandtester

UITSTEKEND

€ 787,00

€ 587,00

Fluke 1630-2 FC

Aardingsweerstandtester

UITSTEKEND

€ 1.441,00

€ 995,00

Fluke TiR125

Warmtebeeldcamera
(Resolutie 160 x 120 pixels)

UITSTEKEND

€ 4.995,00

€ 1.495,00

Fluke TiS65

Warmtebeeldcamera
(Resolutie 260 x 195 pixels)

UITSTEKEND

€ 3.699,00

€ 2.775,00

Fluke Ti480

Warmtebeeldcamera
(Resolutie 640 x 480 pixels)

UITSTEKEND

€ 13.199,00

€ 9.695,00

Fluke TiX560

Warmtebeeldcamera
(Resolutie 320 x 240 pixels)

UITSTEKEND

€ 13.199,00

€ 8.995,00

Fluke 1738

Geavanceerde Power Logger

UITSTEKEND

€ 4.566,00

€ 3.395,00

Fluke 435-II

Power Quality- en energieanalyzer

GOED

€ 6.008,00

€ 4.550,00

Fluke 1748

Power Quality Loggers (Memobox)

UITSTEKEND

€ 6.085,00

€ 4.950,00

NIEUWPRIJS

DEMOPRIJS

STATUS
C.A 6681

Kabel- en groepenzoeker

GOED

€ 390,00

€ 255,00

C.A 6416

Aardingsweerstandtester

UITSTEKEND

€ 1.137,00

€ 885,00

C.A 6526

1kV Isolatieweerstandtester

UITSTEKEND

€ 572,00

€ 445,00

C.A 6550

10kV Isolatieweerstandtester

GOED

€ 4.128,00

€ 1.795,00

Zeker hei d

i n

Acties zijn geldig bij bestellingen tot en met 31 januari 2019 of zolang de voorraad strekt. Indien gewenst kunt u in plaats van het gratis artikel ook een korting krijgen ter waarde van 50% van de aanschafwaarde van het
desbetreffende gratis artikel. Wijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Neem contact met ons op voor meer informatie en beschikbaarheid: +31 (0)38 444 90 09
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BLU100A en BLU200A Accu capaciteit testers

RMO-H set Handheld Micro-ohmmeter

Krachtig en lichtgewicht voor een compacte prijs

LIJK
TIJDEG
O
H EG
KORTIN

Actieprijs BLU100A € 6.998,- en BLU200A € 7.498,Inclusief aardingskabel, usb-kabel, software en koffer

Moderne Kabelzoeker MRT-700

GRAT

InductIS
i
Tang e

De kabelzoeker MRT-700 is een moderne en veelzijdige pijp- en kabelzoeker.
De MRT-700 brengt spanningsvoerende en spanningsloze LS en MS kabels
snel en nauwkeurig in kaart inclusief GPS-locatie bepaling van de assets.
De MRT-700 werkt bij kabels tot een lengte van meer dan 10 km bij een diepte
tot 5 meter. De informatie en resultaten worden getoond op het duidelijk
afleesbare 2-dimensionale grote kleurenscherm dat ook bij fel zonlicht is het
scherm nog goed af te lezen is.

Koop nu een de MRT-700 kabelzoeker en krijg
de inductietang cadeau

Isolatieweerstandtesters tot 5 of 10kV

GRATIS
P

Inclusief gratis KIT

ro-Kit

Met de Fluke 1550C en de Fluke 1555 isolatieweerstandstesters zijn digitale
isolatietests tot maximaal 5kV of 10kV mogelijk. Kortom, ideaal voor het testen
van een grote verscheidenheid aan hoogspanningsapparatuur, waaronder
schakelinstallaties, motoren, generatoren en kabels.

Fluke 1550C nu voor € 3.976,- (normaal € 4.382,-)
Fluke 1555 nu voor € 4.382,- (normaal € 4.787,-)
GRAT

KabelsIS
e
+ Fluke t

T1000 plus Secundaire stroomkoffer
Dit complete universele één fase testssysteem biedt uitstekende functies voor het beproeven van beveiligingsrelais. Met een teststroom tot 100 AAC, een testspanning tot
250 VAC en een instelbare frequentie zijn alle gangbare beveiligingsrelais te testen. Op
de display worden alle belangrijke testparameters getoond. De T1000 plus kan direct op
het instrument worden bediend. De software wordt standaard meegeleverd.

De T1000 plus wordt nu geleverd met gratis
uitgebreide kabelset + Fluke Connect A3001FC
multimeterset met tas (ter waarde van € 456,-)

Zeker hei d

i n

Acties zijn geldig bij bestellingen tot en met 31 januari 2019 of zolang de voorraad strekt. Indien gewenst kunt u in plaats van het gratis artikel ook een korting krijgen ter waarde van 50% van de aanschafwaarde van het
desbetreffende gratis artikel. Wijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Deze accutesters van DV Power zijn de ideale tools bij de controle en het
onderhoud van accu’s van onderstations. Het is van groot belang dat de capaciteit
van accu’s wordt getest volgens de geldende normen. De BLU100A en BLU200A
werken hierbij met drie modi: constante stroom, vermogen of weerstand.
Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van verschillende, door de gebruiker
te definiëren ontlaadprofielen. Deze twee modellen zijn inzetbaar tot 300 VAC en
bieden een ontlaadstroom van respectievelijk 160 en 240 A.

TOT
€ 350,KORTIN
G

De eerste échte handheld micro-ohmmeter met een gewicht van 950 gram met een
teststroom tot 300 A! Deze micro-ohmmeter is voorzien van een speciale technologie die
gebruik maakt van de nieuwste geavanceerde LiPo accu- en schakeltechniek. Er zijn 3
uitvoeringen leverbaar met een rimpelvrije teststroom tot 100, 220 of 300 ADC. Het totale
meetbereik is van 0,1 µΩ tot 6.000 mΩ. Meetwaarden kunnen eenvoudig worden opgeslagen.
Een meetkabelset van 1,3 m is bij de actieset inbegrepen.
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De RMO-H is tijdelijk verkrijgbaar vanaf € 3.699,Inclusief meetkabelset, usb-kabel, DV-Win en koffer

Fluke TiS45 warmtebeeldcamera

€4 00,-

KORTIN
G

Met SmartView software en Fluke Connect®
Deze warmtebeeldcamera uit de Fluke Performance-serie biedt met een resolutie
van 160x120 (19.200 pixels) en een warmtegevoeligheid (NETD) van ≤0,09 °C
uitstekende prestaties voor een zeer aantrekkelijke prijs. Profiteer van de flexibiliteit
van handmatig scherpstellen om het best mogelijke beeld van uw meetobject vast
te leggen. Daarnaast biedt de exclusieve IR-Fusion®-combinatiemodus een perfecte
ondersteuning bij het analyseren en het in kaart brengen van de locatie. De Fluke
TiS45 wordt geleverd inclusief SmartView software, USB-kabel, lithium-ionbatterij,
lader draagtas en robuuste draagkoffer.

De Fluke TiS45 is tijdelijk verkrijgbaar voor € 1.999,(normaal € 2.399,-)

750ADM Compacte 750A Stroomkoffer

GRATIS

Inclusief koffer en stroomkabels van 3 meter

Kabels
et +
Koffer

De 750ADM-H mk2 primaire 750 A stroomkoffer heeft een maximale no load
uitgangsspanning van 5V. Deze stroomkoffer is uitgerust met uitgebreide timer
start/stop functies d.m.v. hulpcontacten. Bovendien kan de timer ook gestopt
worden bij het onderbreken van het hoofdstroomcircuit zoals bij thermische
beveiligingen zonder hulpcontact.

Met gratis kabelset en koffer (ter waarde van € 950,-)

Fluke 1736 en 1738 Power Logger

GRAT

StroomIS
tangen -

Met gratis i40s mini AC-stroomtangenset 40 A
Deze Power Quality Analyzers registreren automatisch meer dan 500 parameters
voor een beter inzicht in de netvoedingskwaliteit en het energieverbruik.
Zo worden automatisch o.a. spanning, stroom, vermogen, harmonischen en
bijbehorende waarden van netvoedingskwaliteit gemeten en geregisteerd.
Inclusief een set iFlex stroomtangen met een meetbereik tot 1.500 AAC. De
Powerloggers zijn voorzien van Fluke Connect® en PowerLog software.

De Fluke 1736-actieset voor maar € 4.059,- en de
Fluke 1738-actieset voor maar € 4.566,-

Z e k e r h e i d

in

Acties zijn geldig bij bestellingen tot en met 31 december 2019 of zolang de voorraad strekt. Indien gewenst kunt u in plaats van het gratis artikel ook een korting krijgen ter waarde van 50% van de aanschafwaarde van het
desbetreffende gratis artikel. Wijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.
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i
Tang e

De kabelzoeker MRT-700 is een moderne en veelzijdige pijp- en kabelzoeker.
De MRT-700 brengt spanningsvoerende en spanningsloze LS en MS kabels
snel en nauwkeurig in kaart inclusief GPS-locatie bepaling van de assets.
De MRT-700 werkt bij kabels tot een lengte van meer dan 10 km bij een diepte
tot 5 meter. De informatie en resultaten worden getoond op het duidelijk
afleesbare 2-dimensionale grote kleurenscherm dat ook bij fel zonlicht is het
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GRATIS
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Inclusief gratis KIT
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Fluke 1555 nu voor € 4.382,- (normaal € 4.787,-)
GRAT
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+ Fluke t

T1000 plus Secundaire stroomkoffer
Dit complete universele één fase testssysteem biedt uitstekende functies voor het beproeven van beveiligingsrelais. Met een teststroom tot 100 AAC, een testspanning tot
250 VAC en een instelbare frequentie zijn alle gangbare beveiligingsrelais te testen. Op
de display worden alle belangrijke testparameters getoond. De T1000 plus kan direct op
het instrument worden bediend. De software wordt standaard meegeleverd.

De T1000 plus wordt nu geleverd met gratis
uitgebreide kabelset + Fluke Connect A3001FC
multimeterset met tas (ter waarde van € 456,-)

Zeker hei d

i n

Acties zijn geldig bij bestellingen tot en met 31 januari 2019 of zolang de voorraad strekt. Indien gewenst kunt u in plaats van het gratis artikel ook een korting krijgen ter waarde van 50% van de aanschafwaarde van het
desbetreffende gratis artikel. Wijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Deze accutesters van DV Power zijn de ideale tools bij de controle en het
onderhoud van accu’s van onderstations. Het is van groot belang dat de capaciteit
van accu’s wordt getest volgens de geldende normen. De BLU100A en BLU200A
werken hierbij met drie modi: constante stroom, vermogen of weerstand.
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€ 350,KORTIN
G

De eerste échte handheld micro-ohmmeter met een gewicht van 950 gram met een
teststroom tot 300 A! Deze micro-ohmmeter is voorzien van een speciale technologie die
gebruik maakt van de nieuwste geavanceerde LiPo accu- en schakeltechniek. Er zijn 3
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Acties zijn geldig bij bestellingen tot en met 31 december 2019 of zolang de voorraad strekt. Indien gewenst kunt u in plaats van het gratis artikel ook een korting krijgen ter waarde van 50% van de aanschafwaarde van het
desbetreffende gratis artikel. Wijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.
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