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NYHEDER & TILBUD
FRA ELMA INSTRUMENTS

NYHED!

795,-ELMA LASER 3
PRIS KUN KR.

NYHED!

z Måler op til 30 m

z Automatisk areal og volume

z Indbygget Bluetooth

z Gratis App til iOS og Android

z Belyst display

z Tracking/kontinuerlig måling

z Måler op til 80 m

z Automatisk areal og volumen

z Indbygget Bluetooth

z Indbygget vinkelmåler/vaterpas

z Pythagoras

z Gratis App til iOS og Android

z Belyst display

z Tracking/kontinuerlig måling

Elma Laser 1 leveres komplet med batteri og brugervejledning.

EL-NR. 63 98 206 549

NORMALPRIS KR. 595,- |   NU KUN KR. 469,-

Elma Laser 1– Mini afstandsmåler med Bluetooth

Elma Laser – en serie af 
afstandsmålere med fokus på
brugervenlighed!

Elma Laser 3 leveres komplet i taske med batteri og brugervejledning.

EL-NR. 63 98 206 565

NORMALPRIS KR. 995,- |   NU KUN KR. 795,-

Elma Laser 3 – Afstandsmåler med
vinkelmåling og Bluetooth

Ny hjemmeside – elma.dk

Udsalg SPAR 40% - 80%
Årets bedste tilbud!
Vi har i forbindelse med status ryddet op og udvalgt en række instrumenter, som vi nu

sælger til hidtil usete lave priser! Udover de normale gode tilbud, har vi denne gang

medtaget 4 sider sprængfyldt med fantastiske tilbud. Alle instrumenter er ubrugte og

sælges med normal garanti, men er muligvis af en type, som vil udgå i det nye år. 

Benyt dig af denne mulighed for at gøre et ekstraordinært godt køb. Der er kun et be-

grænset antal af hver, som sælges efter først til mølle princippet, så bestil allerede i dag

dine nye instrumenter.

LÆS INDLÆGGET I MIDTEN

Vi har fået en helt ny og smart hjemmeside, hvor vi har gjort det endnu

nemmere for dig som bruger, at finde præcis det måleudstyr, som du har

brug for.

Vi har optimeret siden, så du kan søge produkter, handle, se support-

videoer og manualer lige meget om du bruger Smartphone, PC eller Tablet. 

SE MERE PÅ WWW.ELMA.DK
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Elma 3037 er et 300A sand RMS tangamperemeter i et meget handy design for nem

måling af AC strømme. Instrumentet har god opløsning helt ned til 10mA, stort belyst dis-

play, smart data hold og automatisk nuljustering. Elma 3037 har low pass filter og ”Inrush”

til måling af startsstrømme. Med ”Volt sense” funktionen kan spænding detekteres

berøringsfrit. Instrumentet opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet inkl. bat-

terier og dansk betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 210 001

NORMALPRIS KR. 795,- |  NU KUN KR. 629,-

Digitalt sand RMS AC 
minitangamperemeter
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Elma Volt Stick Wide sætter nye standarder for høj sikkerhed og smart polsøgning.

z Berøringsfri og sikker indikering

z Velegnet ved bl.a. kontrol af sikringer, pillesikre stikkontakter, ledninger mm.

z Indikerer med kraftigt lys og akustisk signal

z Indbygget kraftig lommelygte og valgbar følsomhed, 12 – 1000V AC

z IEC 61010-1 KAT IV 600V. Leveres inkl. batterier.

EL-NR. 63 98 401 768

NORMALPRIS KR. 195,- |  NU KUN KR. 149,-

Berøringsfri polsøger med lys og lyd

Elma 2000X og Elma 2100X spændingstestere opfylder de nye skærpede krav og sam-

tidig er de både små og meget handy. Blandt mange smarte features kan fremhæves

ekstra store kraftige dioder, fuld spændingsindikering også uden batterier hvormed mis-

forståelser og farlige uheld kan undgås. Testerne måler spænding, tester fasefølge/

drejefelt, gennemgang og er forsynet med en-polet polsøger funktion. Elma spænding-

stestere opfylder IEC 61243-3:2010, EN 61010-1 KAT IV 600V og TUV/GS.

ELMA 2000X |  EL-NR. 63 98 167 044 |  NORMALPRIS KR. 395,- |  NU KUN KR. 299,-
ELMA 2100X |  EL-NR. 63 98 167 057 |  NORMALPRIS KR. 659,- |  NU KUN KR. 495,-

KAT IV spændingstestere

Et lille smart "Pen-instrument" for test af magnetisme uden metallisk kontakt. Magnet

Stick holdes mod testpunktet og lyser tydeligt med kraftigt rødt lys, hvis der er et magnet-

felt. Uundværlig til afprøvning af magnetventiler ved f.eks.:

z Pneumatik og hydraulik

z Olie- og gasfyr

z Hårde hvidevarer og maskiner

Magnet Stick giver nem og sikker test, uden at komme i berøring med spænding. Leveres

komplet inkl. batterier og testmagnet.

EL-NR. 63 98 401 810

NORMALPRIS KR. 179,- |  NU KUN KR. 139,-

Berøringsfri magnetfeltstester
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149,-EL-NR.: 63 98 401 768
PRIS KUN KR.

139,-EL-NR.: 63 98 401 810
PRIS KUN KR.

629,-EL-NR.: 63 98 210 001
PRIS KUN KR.

299,-ELMA 2000X/21000X
PRISER FRA KR.
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Elma BM 257 er et smart multimeter, som byder på spændende nye funktioner. Alt hvad du

skal gøre er, at tænde instrumentet og måle. Multimeteret måler sand RMS strøm, spænd-

ing, modstand, frekvens, kapacitet, gennemgang og temperatur. Opfylder IEC 61010-1 KAT

III 600V + KAT IV 300V. Elma BM 257 leveres komplet inkl. gummikappe, prøveledninger, tem-

peraturføler (trådføler -50 til +250°C), batteri og dansk betjeningsvejledning. 

EL-NR. 63 98 910 398

NORMALPRIS KR. 1.095,- |  NU KUN KR. 875,-

Sand RMS multimeter 
med temperaturmåling

Ved isolationstest bør alle fase- og nulledere være forbundet sammen under målingen.

Hermed sikres det, at der ikke kommer potentiale mellem lederne og uheld med følsomt

udstyr undgås.

EL-NR. 63 98 615 716

NORMALPRIS KR. 485,- |  NU KUN KR. 379,-

Elma Easy-Iso – Blæksprutten 
til isolationst

Metrel MI3125 Eurotest COMBO er det perfekte instrument, for dig som har brug 

for en simpel løsning uden hukommelse og PC-kommunikation. Opfylder kravene 

fra 61557 og stærkstrømsbekendtgørelsen.

z Automatisk test

z Udfører alle målinger i henhold til SB afsnit 6

z Indbygget sikringstabel – Så er det slut med se på sikringskurver

z Tester fejlstrømsafbrydere Type A og AC 

z Smart visning med rødt/grønt lys om at testen er godkendt

z 2-polet jordmodstandsmåling

Metrel Eurotest COMBO opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og KAT IV 300V. Leveres kom-

plet i taske inkl. opladelige batterier, lader, måleledninger og vejledning.

EL-NR. 63 98 916 570

NORMALPRIS KR. 6.295,- |  NU KUN KR. 4.995,-

Automatisk KLS test!

Kyoritsu 3132 er en sikker, lille og handy isolationstester, med valgfri prøvespænding 250,

500 og 1000V. Instrumentet har indbygget voltmeter og 200mA ohmmeter for måling på

udligningsforbindelser og beskyttelsesledere. Leveres komplet i integreret taske inkl. bat-

terier, prøveledninger og betjeningsvejledning. 

EL-NR. 63 98 720 135

NORMALPRIS KR. 1.775,- |  NU KUN KR. 1.395,-

Isolationstester med voltmeter
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875,-EL-NR.: 63 98 910 398
PRIS KUN KR.

1.395,-EL-NR.: 63 98 720 135
PRIS KUN KR.

4.995,-EL-NR.: 63 98 916 570
PRIS KUN KR.

379,-EL-NR.: 63 98 615 716
PRIS KUN KR.
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Med VDV II serien har det aldrig været nemmere at teste ”wiremap”, kabellængde (model-

afhængig), afstand til eventuelle fejl (modelafhængig). Med den indbyggede tonegene-rator

kan man sammen med IDEAL søgeprobe (tilkøb) følge/søge kablerne, både COAX, tele og

PDS kabler.

Skal du nummerere dataudtagene, kan der tilkøbes remote moduler med numrene 1 til 12,

så man nemt kan stå ved racket og teste samt nummerere.

Alle VDV II testere leveres inkl. remoteenhed, coax remoteenhed, batteri og manual.

FLS-600 fiberlyskilde har med sin fleksibilitet flere bølgelængder at vælge imellem, når der

skal testes. Man kan tilmed lave sin egen ”liste” af favorit bølgelængder, så man ikke skal

igennem dem alle sammen. Ved brug af ”Auto skifte funktionen” kan FLS-600 automatisk

skifte mellem tilgængelige bølgelængder.

FPM-600 powermeter er med over 40 forskellige kalibrerede bølgelængder, instrumentet

for måling på krævende fiberinstallationer. Når man anvender FPM-600 sammen med FLS-

600, kan den i ”auto skifte funktionen” genkende den allerede brugte bølgelængde og skifter

selv til den mest passende kalibreringsparamenter. Ved ét tryk gemmes resultater for alle

bølgelængder. FPM-600 giver mulighed for at overføre gemte resultater til PC for udar-

bejdelse af rapporter.

Begge instrumenter er bygget i robust design og tåler at blive brugt selv i hårde miljøer. De

har baggrundsbelyst display for arbejde i mørke omgivelser og genopladelige batterier.

Begge instrumenter leveres inkl.: Brugermanual, kalibreringscertifikat, AC adapter, Litium

Ion batteri, kvik guide og bæretaske.

VDV II – Wiremapping suverænt 
og helt enkelt 

Fibertest helt enkelt – Stærke hver
for sig – uovertrufne sammen

VDV II BASIC

EL-NR.: 63 98 932 716

PRIS KR. 1.295,-

TILBUD PRIS  KUN KR. 1.095,-

VDV II PLUS

EL-NR.: 63 98 932 732

PRIS KR. 2.295,-

TILBUD PRIS  KUN KR. 1.950,-

VDV II PRO

EL-NR.: 63 98 932 758

PRIS KR. 3.595,-

TILBUD PRIS  KUN KR. 2.995,-

Funktioner                                                                                                         VDV II                     VDV II PLUS                    VDV II PRO
Kat. 3/5e/6/6A/7 uskærmet/skærmet                                                                     z                                          z                                               z

Wiremap for byttede og splittede par, korslutninger og åbne par               z                                          z                                               z

Analog tonegenerator / Spændingsbeskyttelse / Skærmet kabeltest     z                                          z                                               z

Display m/baggrundsbelysning og timeout                                                                                                      z                                               z

Hub Blink                                                                                                                                                                           z                                               z

Kabellængde, afstand til åbne par                                                                                                                        z                                               z

Bæretaske og kabler                                                                                                                                                   z                                               z

TDR funktion – afstand til åben/kortslutning                                                                                                                                                   z

PoE detektering med spændingsvisning                                                                                                                                                           z

Media service detektering                                                                                                                                                                                         z

1.095,-VDV II
PRISER FRA KUN KR.

EL-NR.                       PRODUKT                                                                 NORMALPRIS     PRIS 

63 98 686 350        FLS-600 QUAD MM/SM SC/UPC                    16.995,-                15.295,-

63 98 686 114        FPM-602 POWERMETERmed SC stik         5.595,-                    4.995,-

15.295,-EL-NR.: 63 98 686 350
PRIS KUN KR.

4.995,-EL-NR.: 63 98 686 114
PRIS KUN KR.
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Helt ny serie af apparattestere fra Metrel - OmegaPAT XA, findes i 4 forskellige versioner,

beregnet til professionel brug. MI3360 dækker følgende områder afhængigt af version:

Transportable apparater, håndværktøj, elektriske værktøjer, svejsemaskiner, hushold-

ningsapparater, forlængerledninger, medicinsk udstyr og professionel test af PRCD-en-

heder. 

Instrumenterne har ekstremt intuitiv brugerflade samt autosekvenser, som giver mulighed

for brugerdefinerede testforløb. Hukommelse på standard 8GB micro SD-kort sikrer stort

set ubegrænset plads i hukommelsen, ligesom simpel overførsel til Windows software sikrer

let dokumentation og rapportering. 

OmegaPAT XA har mulighed for brugerkonti, hvilket betyder at én enhed kan bruges af flere

teknikere med fuld sporbarhed. Instrumenterne har desuden mulighed for tilslutning af f.eks.

eksterne printere, stregkodescannere, QR-kode aflæser, RFID-læsere, kablet eller trådløst.

Instrumenterne leveres klar til brug indbygget i hårdfør kuffert med tilbehørstaske, prøveled-

ninger, prøvepinde, krokodillenæb, IEC test kabel, strømforsyning, USB kabel samt dansk

PC software Metrel ES Manager.

MI3360 Maskin- PAT- og 
apparattestere
Fire modeller til alle formål, også specialapplikationer som
f.eks svejseværker og medicinske apparater

EL-NR.                          PRODUKT                                                                                  INTROPRIS 

63 98 916 237            METREL MI 3360 OMEGAPAT XA                                                13.995,-

63 98 916 224            METREL MI 3360 25A OMEGAPAT XA                                      15.995,-

63 98 916 240            METREL MI 3360 M OMEGAPAT XA, EN62353                     19.535,-

63 98 916 253            METREL MI 3360 F OMEGAPAT XA                                            17.650,-

HT GSC60 er fremtidens installationsanalysator

z KLS og PQA i ét instrument

z Avanceret installationstest til dit KLS system

z Ægte energianalyse med 4 fleksible strømtænger

z Let betjening på stor farve touchskærm med online hjælp

z Arbejd i skyen. Send rapport minutter efter endt måling

z Gratis APP til iOS og Android - Betjening via tablet/smartphone.

z Hurtigste fejlfinding og dokumentation da alle parametre kan måles

HT GSC60 leveres klar til brug i taske inkl. batterier samt strømforsyning/oplader, manual,

jordspydssæt, prøveledninger, prøvepinde, krokodillenæb, 4 flekstænger, PC kabel samt

WiFi.

EL-NR. 87 98 340 142

NORMALPRIS KR. 25.995,- |  NU KUN KR. 19.995,-

Installationstest og el kvalitet 
i ét instrument

13.995,-METREL MI3360
PRISER FRA KUN KR.

19.995,-EL-NR. 87 98 340 142
PRIS KUN KR.



KONTAKT OS PÅ 70 22 10 00SIDE 6                      INSTRUMENT NEWS

Ledningsfrit 6 kanals overvågningssystem med 2MP kameraer
og systemharddisk.

Velkommen til den næste generation af ”Home Security” videoovervågning. Lorex by Flir

har med 20 års erfaring udviklet et amerikansk produceret videoovervågningssystem - som

er 100% kabelfrit. Systemet er ideelt, til dem som ønsker et Full HD system og ikke ønsker at

trække kabler til kameraerne.

Systemet indeholder 4 stk. ”Long Range” kameraer med genopladelige PowerPacks,

trådløs Digital Video Recorder (DVR) med 1 TB harddisk, kabler, fjernbetjening, mus og

netværkskabel. 

Kameraerne har opløsning på 1920x1080 pixel, Smart IR teknologi til visning/optagelse i

mørke – op til 12meter. Bevægelsesdetektering og vandtæt IP65 kamerahus til udendørs

montering. Optagelser og ”Live” streaming kan ses via APP på smartphone, tablet eller di-

rekte via systemboksen.  Kameraerne forsynes via udskifteligt lithium-ion batteri Power Pack

med levetid på op til 4 mdr. (ved 4 min. optagelse pr. dag). Trådløs rækkevidde 130 meter,

afhængig af forhold.

Elma er lagerførende distributør af de professionelle blowerdoor
systemer fra Minneapolis.

DG1000 trykmåleren kommer i et nyt opdateret design med indbygget Wi-Fi kommunikation

og touchskærm. DG1000 erstatter DG700, som har været en virkelig stabil og robust tryk-

måler til blowerdoor test igennem mange år. Den største forskel i daglig brug vil være, at

DG1000 er forsynet med touchskærm – målinger, parametre osv. er de samme som du

kender fra tidligere. Desværre er produktnyheder sjældent gratis, og det er også tilfældet

her – blowerdoor systemerne med den ny DG1000 bliver dyrere end de priser vi kender i

dag. Du kan selvfølgelig allerede nu reservere din nye blowerdoor med DG1000 trykmåler

– leveringstid ca. 2 uger.

Vi har stadig nogle få systemer på lager til gammel pris, som leveres med DG700 trykmåler.

Så foretrækker du et velafprøvet produkt til gammel pris frem for det sidste nye og moderne

til en højere pris, er det nu du skal reagere – giv os et kald!

DG1000 - Minneapolis lancerer ny
smart trykmåler

EL-NR.                          PRODUKT                                                                                                PRIS 

63 98 743 691            LHB8061TC4WP 6 Channel / 4 Camera / 1TB DVR            5.243,-

63 98 743 701            LWB3801AC1P ekstra kabelfri kamera                                       1.005,-

EL-NR.                          PRODUKT                                                                                                PRIS 

63 98 676 056            MINNEAPOLIS STANDARD BLOWERDOOR SYSTEM     42.700,-

63 98 676 069            MINNEAPOLIS MINIFAN BLOWERDOOR SYSTEM           37.550,-

42.700,-EL-NR. 63 98 676 056
PRIS KUN KR.

37.550,-EL-NR. 63 98 676 069
PRIS KUN KR.
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Så er tredje generation FLIR ONE Pro på lager hos Elma…

Med FLIR ONE Pro og din Smartphone kan du nemt udføre mindre termograferingsopgaver,

uden det behøver at koste ”en bondegård”. FLIR ONE er et super værktøj til fejlfinding og

dokumentation af dine opgaver, kameraet fylder så lidt, at du altid kan have det med dig.

Pro modellen byder på mange forbedringer og opdateringer – køb den nu og se hvordan

termografering kan gøre din hverdag nemmere…

z 160x120pixel detektor

z Følsomhed 0,15˚C

z Temperaturområde -20…400˚C

z Forbedret billedkvalitet med VividIR™ og MSX

z Nyt forbedret design

z Ny forbedret App til iOS og Android

FOR IOS (LIGHTNING INTERFACE)

EL-NR. 63 98 740 461 |  PRIS KUN KR. 2.995,-

FOR ANDROID 

USB-C INTERFACE |  EL-NR. 63 98 740 474

MICRO-USB INTERFACE |  EL-NR. 63 98 740 487 |  PRIS KUN KR. 2.995,-

FLIR ONE til din Smartphone er
nu blevet endnu bedre!

FLIR ETS320 er en smart termografisk testbænk til elektroniske
printkort…

Elektronikindustrien har i mange år brugt termografering i forbindelse med udvikling og pro-

duktion af elektroniske printkort. Det har typisk været udført med et håndholdt kamera mon-

teret med makrolinse og stativ – alt i alt en rimelig dyr investering. Elma lancerer nu en smart

løsning fra FLIR til en konkurrencedygtig pris. FLIR ETS320 er den nye termografiske test-

bænk, som kan erhverves for under kr. 20.000 - genial i forbindelse med udvikling, produk-

tion, kvalitetskontrol, test og service af elektroniske printkort - og i en prisklasse hvor de

mindre elektronikværksteder også kan være med.

ETS320 er et konkurrencedygtigt brugbart og nemt tilgængeligt værktøj for eksempelvis

ingeniører og teknikere, som arbejder med udvikling, produktion, kvalitetskontrol, test eller

fejlfinding/service på printkort i elektronikindustrien. Passer du ind i denne kategori, er

ETS320 absolut værd at se nærmere på. 

Se mere på www.elma.dk - her kan du også bestille din FLIR ETS320…

FLIR ETS320 TERMOGRAFISK TESTBÆNK

EL-NR. 63 98 740 173

NORMALPRIS KR. 18.750,- |  NU KUN KR. 17.995,-

Har du styr på temperaturen, eller
får komponenterne hedeture?

17.995,-EL-NR.: 63 98 740 173
NU KUN KR.

2.995,-FLIR ONE PRO
PRIS KUN KR.

Nu med  

vividIR™
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Mål og bekæmp flicker og spar sygedage, stress 
og fysisk ubehag
Siden ”sparepæren”, og efterfølgende LED belysningen, gik sin sejrsgang verden over,

har der været meget fokus på farvegengivelse og farvetemperatur, udover selvfølgelig

energieffektivitet. Men er du opmærksom på flicker, altså lysets flimmer – mere præcist

variation i lysintensiteten som en ekstremt belastende miljøparameter?

Flicker effekter opstår pga. variationen i lyskildens forsyningsspænding. Specielt LED

lyskilden varierer i det mikrosekund spændingen varieres, eller afbrydes. Derfor anven-

des LED drivere, som bør levere en jævn DC. I realiteten leveres dog en pulserende DC

med en større eller mindre variationen i udgangsspændingen, som direkte kan måles

som flicker.

Fysiologisk påvirkning
Flickereffekten, som udover grelle tilfælde er usynlig for os, påvirker direkte vores

synssans hvor den ”banker løs” på vores centralnervesystem som sættes på overarbejde

med potentielt skadelig påvirkning til følge. Kort sagt kan flicker udgøre en vedvarende,

synsbelastende- og helbredsforstyrrende påvirkning af vores legeme, som for udsatte

mennesker endda kan udløse epileptiske anfald.

Hvordan måles flicker
Måling af mange lystekniske parametre har oplevet en rivende udvikling og et par revo-

lutioner indenfor de sidste par år, hvor både flicker, farvegengivelse og mange andre

lystekniske parametre nu kan måles med mindre, håndholdt udstyr. Seneste skud på

stammen er UPRTek MF250N flickermåler og MK350N Premium spektrometer med 

flickermåling fra Elma Instruments. Simple og håndholdte, men professionelle, instru-

menter med hukommelse og MK350N med rapportsoftware, måler bl.a. flicker%, flicker

index, flicker SVM, farvegengivelse- og temperatur samt mange andre parametre.

Elma Instruments har valgt at fokusere på UPRTek til måling i kampen mod flicker og

dårligt lys. UPRTek har, udover at være den leverandør som hurtigst er med på de nyeste

normer og målemetoder, desuden vist sig ekstremt grundige til løbende at opdatere

firmware, så deres instrumenter følger med de nyeste funktioner og standarder, hvilket

forøger levetiden væsentligt.

Derfor kan enhver nu, med et instrument, som er simpelt at betjene, afgøre om en

belysning er kritisk for udskiftning, har passende komfort og om den påvirker arbejdsmiljø

og sikkerhed.

EL-NR.                          PRODUKT                                                                                                PRIS 

63 98 688 031            ELMA MF250N FLICKERMETER – SPAR 15%                         8.075,-

63 98 688 057            ELMA MK350N PREMIUM                                                                16.995,-

16.995,-EL-NR.: 63 98 688 057
PRIS KUN KR.

8.075,-EL-NR.: 63 98 688 031
PRIS KUN KR.
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Uendelige muligheder
med CAPBs!

EL-NR.                          PRODUKT                                                                                                PRIS 

63 98 969 491            EUROLYZER STX, O2, CO, Trækmåler                                       13.495,-

63 98 969 514            EUROLYZER STX, O2, CO, Differenstrykmanometer         13.995,-

63 98 969 501            EUROLYZER STX, O2, CO, NO, Trækmåler                             16.995,-

63 98 969 527            EUROLYZER STX, O2, CO, NO, Differenstrykmanometer 17.495,-

Kimo MP210 er et lækkert multifunktions instrument 
til ventilationsbranchen

Med Kimo MP210 kan man måle lufthastighed eller flow, enten med en af Kimos mange

varmetråde, vingehjul, pitotrør eller via differenstrykmodulet med k-faktor direkte på tryk-

bokse. Varmetråde og vingehjul kan også anvendes med en af de mange tragte fra Kimo

til måling af flow direkte på ventilen. Udover lufthastighed og flow kan Kimo MP210 også

måle koncentrationer af CO i atmosfærisk luft, søge efter lækager af brandbare gasser (kul-

brinter), og er endvidere kompatibel med en række Pt100-temperaturprober til nøjagtig tem-

peratur bestemmelse til forskellige applikationer. Se mere på www.elma.dk eller ring 7022

1000 for vejledning om valg af prober.

Med Kimo MP210 er der flere muligheder for at tage pålidelige gennemsnitsmålinger via de

forskellige måleprogrammer med tilhørende visning af ”Standard Afvigelsen” og ”Min/Max”.

Vælg mellem ”punkt/punkt gennemsnit”, ”manuelt-” eller ”automatisk-gennemsnit” over tid.

Instrumentet har datahold med samtidig visning af ”Min/Max”, samt mulighed for valg af K2

faktor, og har endvidere indbygget datalogger. Kimo MP210P leveres inkl. 500Pa differ-

enstrykmodul, USB-kabel inkl. netadapter og kalibreringscertifikat, alt sammen leveres i en

kuffert med plads til yderligere prober og/eller moduler (Software og yderligere prober

bestilles separat).

EL-NR. 87 98 334 404

NORMALPRIS KR. 5.395,- |  PRIS KUN KR. 4.395,-

Det idéelle instrument 
til ventilationsteknikeren

EUROLYZER STx deler med dette seneste skud på stammen, software platform med, blandt

andre den ”2014 Red Dot Award” vindende storebror SYSTRONIK MULTILYZER STe, og er

hermed blevet en vigtig del af SYSTRONIK familien. Hermed giver EUROLYZER STx dig, via

tilkøb af App’s, alle muligheder for individuelt at tilpasse din røggasanalysator til netop dine

typiske opgaver. 

EUROLYZER STx måler direkte koncentrationen af O2, CO og alternativt NO, samt differ-

enstryk og temperatur gennem 2 Type-K temperaturkanaler. På baggrund af dette beregnes

virkningsgrad(η), luftoverskudskoefficienten(λ), røggastab(QA), CO undiluted, dugpunkt, samt
koncentrationen af CO2. EUROLYZER STx er certificeret i henhold til EN50379 del 1 og 2.

Instrumentet leveres komplet og klar til brug med SYSTRONIK’s nye modulære probe sys-

tem der igen giver mulighed for individuel tilpasning af instrumentet til dit behov. 

EUROLYZER STx leveres ”klar til brug” altså inkl. sonde, konus, røggasfilter med kondensat-

udskiller, temperaturføler Type-K, beskyttelseskappe med magneter, oplader, TÜV-kali-

breringsbevis og betjeningsvejledning.  

Røggasanalyse for professionelle

4.395,-EL-NR.: 87 98 334 404
PRIS KUN KR.

13.495,-EUROLYZER STX
PRISER FRA KUN KR.
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Robust digitalt termometer med bordstøtte til måling af temperatur  fra -50 til 1350°C.

Elma 711 er beregnet til standard type k-følere. Instrumentet har funktionstaster til

max/min værdi, hold-funktion, valgfri enhed °C/°F, belyst display, hukommelse til 99

målinger og displayopløsning i 1°C eller 0,1°C.  Instrumentet leveres komplet inkl. trådføler

-50…250°C, gummikappe, batteri og dansk betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 204 842

NORMALPRIS KR. 595,- |  PRIS KUN KR. 475,-

Ta’ temperaturen fra -50…1350°C

Elma RLD4 er en handy lækagedetektor til detektering af kølemiddellækager (HFC,

HCFC og CFC). Instrumentet er forsynet med en ultra følsom sensor der feks. for R-

134a/R22 kan detektere utætheder helt ned til 3 gram/år. Instrumentet kan detektere

alle CFC-kølemidler. Elma RLD4’s sensorhovedet er monteret på en lang fleksibel arm

og tilbyder mulighed for at justere følsomhed i 3 trin, hvilket er praktisk når der skal søges

efter lækager af forskellig størrelse. Når Elma RLD4 detekterer tilstedeværelsen af et

kølemiddel indikeres dette både med en akustisk og visuel alarm.  Elma RLD4 leveres

komplet i praktisk beskyttelsestaske med testgas, inkl. betjeningsvejledning og batterier.

EL-NR. 87 98 338 581

NORMALPRIS KR. 1.995,- |  PRIS KUN KR. 1.595,-

Find kølelækager nemt og sikkert

Elma DTR-880A er et smart instrument, som er perfekt til måling og registrering af temper-

aturer samt relativ luftfugtighed i miljøer, hvor det er af vital betydning, at overvåge disse

parametre. DTR-880A har mange anvendelsesmuligheder, f.eks. kontrol af temperaturen

og den relative luftfugtighed i boliger, kontorer, edb-rum, lagerrum og laboratorier m.m. og

er forsynet med stort multidisplay for visning af både alarmer, temperatur og relativ

fugtighed. DTR-880A har indbygget ur, hukommelse til visning af max-/ min værdier af tem-

peratur (°C og °F) og relativ luftfugtighed og leveres med batteri, bordstøtte og vægbeslag.

EL-NR. 63 98 732 880

NORMALPRIS KR. 395,- |  PRIS KUN KR. 295,-

Elma DTR-880A – Hygro-/termometer

Radon kan ikke lugtes, smages eller på anden måde opdages uden brug af en radon de-

tektor. Derfor kaldes radon “den stille dræber”. De kendte Elma Radondetektor har fået en

design overhaling og skifter navn, funktionerne er uændret stadig simpel ”tænd og mål”

princip. Serien har desuden fået en storebror. Den nye, app baserede, Airthings Radon Pro

er certificeret af AARST-NRPP (Se aarst-nrpp.com) og tilbyder ekstremt høj nøjagtighed.

Radon Pro tilbyder mulighed for montage på tre-fod for optimal placering midt i lokale og

kommunikerer med iOS, Android og PC. Desuden er Airthings Radon Pro udstyret med

sensorer for temperatur, luftfugtighed og atmosfærisk tryk. 

Er din bolig livsfarlig?
Ny Elma Radondetektor

EL-NR.                    PRODUKT                                                                                                                                                                  NORMALPRIS              PRIS 

63 98 687 508     AIRTHINGS RADON HOME – Simpelt ”Tænd og mål” instrument. Lettere bliver det ikke.             1.595,-                          1.395,-

63 98 687 511     AIRTHINGS RADON PLUS – Simpelt ”Tænd og optag. Lav hurtigt professionel rapportering.    9.595,-                          7.995,-

63 98 687 524     AIRTHINGS RADON PRO – App baseret, multifunktions radon- og indeklima instrument            Introduktionspris    12.195,-

475,-EL-NR.: 63 98 204 842
PRIS KUN KR.

1.395,-ELMA RADON
PRISER FRA  KUN KR.

295,-EL-NR.: 63 98 732 880
PRIS KUN KR.

1.595,-EL-NR.: 63 98 338 581
PRIS KUN KR.
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Elma DT125 er et måleinstrument med indstikselektroder til bestemmelse af fugt ind-

holdet i over 100 forskellige træsorter, samt knap 20 forskellige byggematerialer som fx

beton, gasbeton og gips. Instrumentet angiver resultatet i enheden "vægt%" i relation til

materialets tørremasse. Instrumentet måler også den relative luftfugtighed og dermed

naturligvis temperaturen i den omgivende luft. Instrumentet er forsynet med et stort

belyst samt min/max funktion og er uundværligt for bygningshåndværkeren, fugt-

teknikeren, ingeniøren og andre som arbejder med renoveringsopgaver og fugtskader.

Leveres klar til brug, inkl. et sæt nåleelektroder, batterier og betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 206 772

NORMALPRIS KR. 775,- |  PRIS KUN KR. 595,-

Fugtmåler til byggematerialer 
– Træ, beton, gips mm.

Elma DT-128M er et smart instrument til non-destruktiv måling af fugt i byggematerialer,

samt konstatering af fugtfordeling i vægge, lofter og gulve. Instrumentet arbejder med

højfrekvens og måler materiale fugtigheden i dybden 20-40mm. Elma DT-128M er veleg-

net til måling på byggematerialer, såsom gips, cement og træ. Målekuglen holdes vinkel-

ret imod emnet og fugten vises direkte på det store belyste display. Instrumentet er

forsynet med 2 justerbare alarmgrænser, automatisk kalibrering, min/max, auto sluk

samt datahold. Leveres inkl. batterier og betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 206 798

NORMALPRIS KR. 995,- |  PRIS KUN KR. 785,-

Overflade måling af fugt 
på beton og gips

FLIR MR160 er en avanceret fugtmåler med både nålesonde, integreret non-destruktiv

fugtsensor og infrarød detektor. Den infrarøde detektor i MR160 viser dig med en blå

farve på skærmen, hvor væggen er koldest, og hvor der kan være fugt. Du kan så måle

på de steder, hvor der er risiko for fugt. Du kan enten måle med den medfølgende

nålesonde eller med den integrerede non-destruktive sensor. MR160 er også perfekt,

hvis du skal dokumentere dine opgaver. Instrumentet har indbygget målehukommelse,

og billedet med måleværdier som du ser på displayet, kan gemmes i BMP format i in-

strumentet. Via indbygget USB port og det medfølgende kabel, kan du nemt hente billed-

erne over på din PC, hvor du kan gemme billederne for senere dokumentation eller

generere en professionel rapport med den gratis FLIR Tools software. FLIR MR160

leveres klar til brug med ekstern nåleprobe, USB kabel, USB lader og manual. 

EL-NR. 63 98 740 636

NORMALPRIS KR. 4.795,- |  PRIS KUN KR. 3.995,-

Smart fugtmåler med indbygget 
IR-detektor

Vejret er utilregneligt. Stormflod, oversvømmelser og kraftige regnskyl kan give mange prob-

lemer. Opdages fugten i bygninger ikke rettidigt, kan det betyde store og kostbare reparationer. 

Elma Instruments tilbyder et stor program i udstyr 
til måling og detektering af fugt.

Har du styr på fugten?

3.995,-EL-NR.: 63 98 740 636
PRIS KUN KR.

595,-EL-NR.: 63 98 206 772
PRIS KUN KR.

785,-EL-NR.: 63 98 206 798
PRIS KUN KR.
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Elma 1335 er et alsidigt digitalt luxmeter

for korrekt måling ved mange typer lys. In-

strumentet har et meget stort måleom-

råde fra 0 til 400.000 lux som gør det

anvendeligt både til nødbelysning og

måling udendørs i stærkt solskin.

Elma 1335 har stort display med bargraph

samt peak-, min-, maxhold, relativ måling,

nuljustering og datahold funktion. Instru-

mentet leveres i taske inkl. ekstern sensor.

Kontroller lysniveauet med Elma 1335!

EL-NR. 63 98 204 936

NORMALPRIS 995,- |   PRIS KUN KR. 795,-

Har du styr på lyset?
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Elma 616UV kombinerer den nyeste

teknologi inden for infrarød temperatur-

måling med UV lækagedetektering. Dette

giver dig helt nye muligheder, hvis du ar-

bejder med køleanlæg, både i bygninger

og inden for autobranchen. Med det

specielle blå lys kan sporstoffer til regi-

strering af lækager detekteres. Elma

616UV leveres i kuffet, har indbygget lom-

melygte med hvidt LED lys og måler tem-

peratur fra -30 til 500°C.

EL-NR. 63 98 689 001 |   SPAR 30%

NORMALPRIS 1.095,- |   NU KUN KR. 766,-

Infrarødt termometer og 
UV lækagedetektor

Kyoritsu 2300R sand RMS AC/DC tangamperemeter med åben tang. Instrumentet kan

på grund af sine utroligt smalle kæber bruges overalt, selv i gruppetavler, hvor lederne

sidder meget tæt. Kyoritsu 2300R måler sand RMS AC/DC strømme helt op til 100 A og

er forsynet med datahold, autosluk, samt automatisk nuljustering. Instrumentet op-

fylder IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplet i taske inkl. batterier og betje-

ningsvejledning.

EL-NR. 63 98 720 601

NORMALPRIS 1.175,- |   NU KUN KR. 899,-

Kom til overalt med Kyoritsu 2300R


