Lichtmeter
Meet de lichtintensiteit tot 200.000 lux
met een hoge resolutie van 0,01 lux.
De relatieve modus geeft wijzigingen
in de lichtwaarden aan, de Top-modus
registreert de hoogste meetwaarde.
De lichtmeter heeft een lichtsensor
aan een gedraaide kabel van 305mm
die uitgerekt kan worden tot 609mm.
LT300	������ Lichtmeter

Thermo- en hygrometer Alert II
met externe sensor

Extech Instruments, een dochteronderneming van
FLIR, is een toonaangevende producent op het
gebied van draagbare test- en meetapparatuur.
Professionals zullen ervaren dat wij een uitgebreid
productassortiment aanbieden en dat onze meters
door onze verkoopafdeling, technici en de technische
en productondersteunende teams sterk worden
ondersteund, allen toegewijd om u te verzekeren
van het feit dat u “the Extech Advantage” ervaart. De
onderneming is ISO 9001 2000 gecertificeerd en is een
volledige dochteronderneming van FLIR Systems, Inc.
Voor meer informatie over Extech en haar producten,
gaat u naar www.extechinstruments.eu

Het perfecte bewakingsapparaat
voor elke omgeving met een proces
waarbij een zorgvuldig geregelde
combinatie van temperatuur en
vochtigheid belangrijk is. Het
door de gebruiker instelbare
alarm waarschuwt wanneer een
vooraf ingesteld niveau wordt
overschreden. Ideaal voor processen
waarbij hechtmiddelen worden
gebruikt en voor het bewaken van
opslagcondities voor een optimale
houdbaarheid.
445815 ��� Thermo- en hygrometer Alert II met externe sensor

Hulpmiddelen om uw
problemen op te lossen

3 Stroomtangen
3 Multimeters
3 Fasevolgordetesters
3 IR-thermometers
3 Vochtmeters
3 Thermometers
3 Trillingsmeters
Erkende dealer:

Beschikt over een draadloos 3.5” kleurendisplay (TFT LCD)
met een 2GB microSD-geheugenkaart voor het opslaan van
foto’s (jpeg) of videobeelden (avi) die u op een computer kunt
bekijken. Compacte waterbestendige camera (IP67) voor
beelden met een hoge resolutie. Twee felle LED-lampjes met
dimmer om het object bij te lichten. Opgenomen videobeelden
kunnen op het draadloze display of op een ander scherm
met een videoingang worden
weergegeven.

www.extechinstruments.eu
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Draadloze videoboroscoop

BR200-2	������ Flexibele videoboroscoop (220V-adapter)
BR200-4	������ Flexibele videoboroscoop (240V-adapter)

Fabrieksonderhoud
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Experience the
Stroomtangen van de EX800-serie
De EX800-serie is de keuze van de MRO-professional! Deze
stroomtang zult u beslist dagelijks gaan gebruiken. Onze
EX800-stroomtangen zijn geschikt voor vele doeleinden
en zijn de enige op de markt leverbare stroomtangen
met een stroommeetbereik tot 1000 A die naast de
uitgebreide stroomtang- en
multimeterfunctionaliteit
over een geïntegreerde
infraroodthermometer beschikken.
Dankzij de EX800-serie kunnen
problemen op gevaarlijke,
roterende of ontoegankelijke
plekken gemakkelijk zonder een
aparte IR-thermometer worden
opgelost. Stroomtangen uit de
EX800-serie bieden bovendien
True RMS-nauwkeurigheid,
CAT III-beveiliging en Type
K-temperatuur. Alles in een
robuuste, dubbelgegoten
behuizing.
EX810...1000 A wisselstroomtang/DMM+IR
EX820....1000 A True RMS wisselstroomtang/
DMM+IR
EX830...1000 A True RMS wissel-/
gelijkstroomtang/DMM+IR

Combinatie laser-tachometer + IR
Een combinatie van een laserfoto/
contacttachometer, waarmee zowel
motortoerentallen als lineaire snelheden van
transportbanden kunnen worden gemeten. De
RPM10 is ‘s werelds enige tachometer met
ingebouwde contactloze infraroodthermometer
voor oppervlaktetemperatuurmetingen. Met één
stuk gereedschap ziet hoe snel en hoe warm u
missiekritieke apparatuur draait.

EX505	����� True RMS industriële multimeter (4000 tellingen / seconde)
EX530	����� True RMS industriële multimeter (40.000 tellingen / seconde)

Elimineert giswerk en een verkeerde
bedrading bij het plaatsen van
nieuwe motoren in het stroomnet.
Geeft de faserotatierichting aan om
schade aan nieuwe motoren als
gevolg van een onjuiste bedrading te
voorkomen.
480403 � Fasevolgordetester

RPM10	���� Combinatie laser-tachometer + IR

Vochtigheids-/temperatuur-datalogger
Trillingsmeter + combinatie
laser-tachometer
Multifunctionele meter meet versnelling,
snelheid en verplaatsing, evenals toerental
en lineaire oppervlaktesnelheid. Uniek,
groot LCD met tekens in sperrichting op het
display afhankelijk van contact-, foto- of

De RH520 is eenvoudig te installeren en te bedienen en geeft
meetwaarden van de vochtigheid en temperatuur zowel
numeriek als grafisch weer.
Elke meting heeft een datumen tijdstempel. Het interne
geheugen kan tot 49.000
metingen opslaan, die naar
een computer kunnen worden
verzonden.

trillingsmodus.
461880 ��� Trillingsmeter + Tachometer

Industriële multimeters van de
EX500-serie
Onze robuuste, industriële multimeters van de EX500serie bieden alles wat u nodig hebt. EX500-mulitmeters
zijn voor het zware werk ontworpen, hebben een
groot, gemakkelijk af te lezen display
met achtergrondverlichting, een dubbel
vormgegoten behuizing die bestand is
tegen een val van een hoogte van 180 cm,
en zijn waterdicht (conform IP67), zodat
ze in nagenoeg elke omgeving kunnen
worden gebruikt. EX500-meters hebben
een hoge nauwkeurigheid en een hoge
resolutie. Alle meters beschikken over CAT
IV-beveiliging om het risico van vlambogen
door spanningspieken en stroomstoten te
verminderen.

Fasevolgordetester

RH520A-220	�������� Humidity + Temperature Chart Recorder (220V adaptor)
RH520A-240	�������� Humidity + Temperature Chart Recorder (240V adaptor)

Industriële probleemoplossingskit met IR
Thermometer met groot bereik
Meet de temperatuur zowel contactloos
als op basis van contact, en kan tot 20
metingen opslaan. Groot temperatuurbereik
voor IR-temperatuur en Type
K-thermokoppelmetingen. Automatische
aanpassing van het stralingsvermogen
voor temperaturen van 100 °C of
hoger. Instelbaar hoog/laag zichtbaar
en hoorbaar alarm. Groot LCD-display
met achtergrondverlichting Ingebouwde
laserpointer voor beter richten.
42515-T	�����Thermometer met groot bereik

De kit is zo samengesteld dat u alle noodzakelijke
testhulpmiddelen voor het onderhoud aan HVAC-systemen
en elektrische systemen, zoals aanwezig in vele fabrieken,
bij de hand hebt. De kit bestaat uit een EX430 True RMS
digitale multimeter met automatische bereikskeuze, een
42510 mini-IR-thermometer, een MA200 400 A stroomtang,
een 40130 contactloze
spanningsdetector, CAT
III-1000V-meetkabels, Type
K-thermokoppel bead
probe, en Type K naar
banaaningang-adapter.
TK430-IR	�� Industriële kit

