
Ny super kompakt instrumentserie som med Bluetooth funktion og den

gratis app elma Link (iOs & android) bliver til et sikkert og smart dokumen-

tationsværktøj. se dit display direkte på din android/iOs device og foretag

målinger i sikker afstand fra farlig spænding. se og optag alle værdier,

kurver og grafer direkte på telefonen. Gem og tilknyt billede og 

kommentarer til målingen og del f.eks. via mail.

elma 6100BT – Ip65 sand rms multimeter m. Led lommelygte

måler strøm, spænding, frekvens, kapacitet, modstand og gennemgang.

EL-NR: 63 98 215 006

NORMALPRIS 895,- |   NU KUN KR. 695,-

elma 9200BT – sand rms aC/dC tangamperemeter m. temperatur

måler også spænding, frekvens, kapacitet, modstand og gennemgang.

EL-NR: 63 98 215 051

NORMALPRIS 1.295,- |   NU KUN KR. 995,-

elmaFlex 430 – Fleksibel strømtang m. 3 områder 30/300/3000a aC

Når elmaFlex 430 anvendes sammen med elma 6100BT/9200BT vises strøm 

direkte i ampere.

EL-NR: 63 98 215 093

NORMALPRIS 895,- |   NU KUN KR. 695,-

mål med Bluetooth
og gratis app

Installations-
test i farver
Vi præsenterer nu verdensny-

heden eurotest Xde – aldrig

nogensinde før har du fået så

mange smarte funktioner i ét

instrument.

Læs mere på sIde 3
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el & Teknik 2018
15. til 17. maj i Odense

det er nu tid for årets store messe el & Teknik

2018, som samler hele el branchen. Vi delt-

ager naturligvis på denne interessante

messe på stand C4833.  adgangskort kan

udskrives gratis via www.elma.dk
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elma Bm878 kombinerer hele tre funktioner i et enkelt håndholdt instrument. smart Trms multimeter med indbygget Isolationstester og lav ohmmeter. 

elma Bm878 leveres inkl. fjernbetjening, prøveledninger, batterier, 

type k temperaturprobe samt brugsvejledning. 

Vm Tilbud! SPAR KR. 600,- OG FÅ EKSTRA 
EN GRATIS ADIDAS VM FODBOLD*, VÆRDI KR. 399,-

NORMALPRIS 2.575,-
EL-NR. 63 98 910 961 |   NU KUN KR. 1.975,-
INKL. ORIGINAL ADIDAS FODBOLD

*adidas Vm 2018 Telstar 18 Competition, st. 5. Begrænset antal.

z ægte saNd rms kaT IV multimeter med 

isolationstester

z Isolationstest med fem prøvespændinger 

fra 50 til 1000V dC

z Indbygget 200ma ohmmeter for måling på 

beskyttelsesledere og udligningsforbindelser

z smarte prøveledninger med indbygget 

fjernbetjening til isolationstest

z VFd funktion - mål sande værdier, efter 

frekvensomformere

z stort belyst dobbelt display med analog bargraph

z ekstra funktioner bl.a. max/min, datahold, auto-sluk

z måler sand rms spænding, strøm, frekvens, 

modstand, kapacitet, dioder, gennemgang og 

temperatur

z Opfylder eN61010-1 kaT IV 600V

danmark skal til Vm – det skal fejres!

elma Bm878 isolationstester og kaT IV multimeter
et godt tilbud samt en gratis adidas Vm 2018 bold

+

+
1.975,-ELMA BM878

+ VM BOLD, KUN KR.

Vm TILBUd!
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13.995,-EUROTEST XDe
INTROPRIS KUN KR.

NYHed!

z Topmodellen med alle features – klassens mest

avancerede installationstester

z dansk sprog og menuer samt intuitiv betjening

på farveskærm

z kompatibel med adapter for eVse (elbil) lade-

standere

z ekstra høj målestrøm ved kortslutningsmåling

z Bluetooth og mulighed for android app, som bl.a.

giver pdF-rapport direkte fra telefonen.

z automatisk test og godkendelse

z stærk dansk software for fuld analyse og doku-

mentation

z Fokus på detaljen, dokumenter præcis hvilke

ledere test er udført på

z Hjælpediagrammer direkte på skærmen

z Ny batteriteknologi med ekstremt lang batteritid

z Indbyggede sikringstabeller

z Fuld test af enhver installationstype

Features

eurotest Xde gør det lidt hurtigere, dokumenterer med lidt flere detaljer og kan lidt mere. en ny generation af eurotestere er landet, med top-

modellen eurotest Xde. med præinstallerede og brugerdefinerede ”aUTO-TesT”, revolutioneres tidsforbruget ved udførelsen af de lovpligtige

test og afprøvninger igen af metrel. aldrig har det været hurtigere at teste, måle og dokumentere med et tryk på en knap.

EL-NR. 63 98 916 842 |   INTRODUKTIONSPRIS KR. 13.995,-

eurotest Xde – Topmodellen 
med lige dét ekstra!

N
YHED!

298,-/MDEL-NR. 63 98 916 842
LEASING FRA KR.
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Hvis du har et kLs system, har du også et antal måleinstrumenter. disse instrumenter er vigtige for el-sikkerheden og nødvendige for den

lovpligtige afprøvning og dokumentation. en evt. fejlvisning kan betyde forskellen på, om installationen er sikker og kan godkendes, eller om

installationen er defekt og skal repareres. 

det er nødvendigt at kalibrere alle installationstestere!

som en del af dit kvalitetssystem skal du altid være sikker på, at dine

instrumenter virker korrekt og måler rigtigt. det er derfor et krav, at

du følger leverandørens anvisninger og regelmæssigt får kontrolleret

og kalibreret dine instrumenter. alle kendte producenter og

leverandører foreskriver kalibrering mindst en gang årligt. Hvis dette

ikke er overholdt står du dårligt ved en eventuel ulykke. det er ikke

nok at sammenligne med en anden tester. man kan f.eks. ikke sam-

menligne flere test på en fejlstrømsafbryder og man kan ikke selv

simulere alle de nødvendige og forskellige værdier.  man kan heller

ikke selv simulere alle de nødvendige impedansværdier. Herudover

skal alle teststrømme og testspændinger også kontrolleres. det

kræver specielle præcisions kalibratorer, at afprøve og kalibrere en

installationstester. elma Instruments a/s tilbyder afprøvning og

sporbar kalibrering af alle installationstestere med opdatering af

firmware og udstedelse af certifikat.

skal vi kalibrere din installationstester? registrer direkte på
rma.elma.dk

mange spørger, om det er nødvendigt at få kontrolleret og
kalibreret alle sine installationstestere? svaret er ja.

Chauvin arnoux er det oplagte valg, til alt fra kontrolmåling af boligtavler til spæn-

dingskvalitets analyse på distributionsnet. Cas instrumenter leveres i kaT IV for højeste elek-

triske sikkerhed og tilbyder intuitiv betjening og stærk dansk software for hurtig analyse og

dokumentation. Instrumenterne leveres klar til brug i taske med strømtænger, prøveled-

ninger, næb, software og manual.

Ca peL effektlogger
Vores mest populære effektlogger, som måler strøm, spænding, effektfaktor, effekter og

harmoniske strømme. med sine ekstremt tynde flekstænger måler Ca peL fra 200ma til

10ka. supersæt med peL103 + lækker 8’’ android tablet + spændingsadapter, som tager

forsyning direkte fra målespændingen.

Ca Qualistar energianalyse
Transienter, eN5016 spændingskvalitet, k faktor/FHL transformer derating, mulighed for

direkte transformertilslutning til essaILeC stik (tilbehør) og meget mere gør Qualistar til high

end valget for professionel energimåling- og analyse. Her vises Ca8333 modellen i dk sæt

med ekstra lange (350mm ø100mm) flekstænger,  måleområde 100ma til 10ka.

NORMALPRIS FOR PEL103 + TABLET + SPÆNDINGSADAPTER 15.740,-

EL-NR. 63 98 903 444

SPAR 3.300,-  |   SÆTPRIS KUN KR. 12.495,-

NORMALPRIS FOR CA8333 + EKSTRA LANGE FLEKSTÆNGER 24.995,-

EL-NR. 63 98 900 890

SPAR 5.000,-  |   SÆTPRIS KUN KR. 19.995,-

Fra simpel energimåling til 
avanceret analyse

425,-/MDEL-NR. 63 98 900 890
LEASING FRA KR.



Find installations- og telefonkabler, sikringer og skjulte dåser, eller jern- og stålrør på

alle typer installationer, både spændingsløst og under spænding helt op til 600V.

Ca6681 LOCaT-N søger og fejlfinder, simpelt og nøjagtigt. smart sæt med sender og

modtager med stort LCd display og digital visning, bargraf, akustisk signal samt kraftig

lommelygte funktion. Følsomheden kan justeres manuelt eller automatisk og der 

anvendes digitalt kodet signal, for sikker identifikation. alt sammen er med til at gøre

installationssøgning til en leg.

eksempler på anvendelse:
z Identifikation af sikringer og grupper

z Identifikation af spændingsførende installationer

z Lokalisering af kabler og rør i bygningsdele eller terræn

z Lokalisering af kortslutning og brud

Ca6681 LOCaT-N er elektrisk kaT III 300V og leveres klar til brug i robust kuffert inkl.

prøveledninger, 2 stk. krokodillenæb, jordspyd, batterier, adapter for B22 (bajonet) og

e27 fatning, adapter til stikkontakt samt brugervejledning.

EL-NR. 63 98 903 787

NORMALPRIS 3.395,- |  NU KUN KR. 2.795,-

kabel, sikrings- og installations-
søger både spændingsløst og
spændingssat

Ultra serien henvender sig til den professionelle bruger og tilbyder, udover standard

funktioner for en kabelsøger, signaler fra ekstremt lavfrekvent helt op til 200kHz,

maks/min/totalfelt signalsøgning, signalretning- og orientering, direkte aflæsning af

loop modstand, signalstrøm og mange andre funktioner til entydig identifikation. des-

uden er alt tænkeligt tilbehør tilgængeligt til Ultra serien, for avanceret kabelsøgning.

Overvej sæt med 12w sender, hvis du f.eks. søger forsyningskabler på meget lange

afstande. Ultra fås desuden i en advanced udgave som tilbyder mulighed for trådløs

fjernbetjening af sender. skift f.eks. sendestyrke og frekvens direkte på kabelsøgeren,

uden at gå hele vejen tilbage til senderen. dét kan spare meget tid! I dette sæt med-

følger a-ramme til din kabelsøger så du kan anvende sættet til fejlsøgning.

Ultra standard 5w kit leveres komplet klar til brug med a-ramme og Ultra standard

modtager, 5w sender, tilslutningskabler og jordspydssæt samt praktisk og robust

transporttaske. 

EL-NR. 63 98 750 367

NORMALPRIS 33.995,- |  NU KUN KR. 29.995,-

professionel kabelsøger med 
a-ramme for søgning af installa-
tioner og kabelfejl i jord

2.795,-EL-NR. 63 98 903 787
NU KUN KR.

595,-/MDEL-NR. 63 98 750 367
LEASING FRA KR.



robust kaT IV/sand rms industri-multimeter med 18 målefunktioner
FLIr dm285 er et robust multimeter med infrarød detektor som i et termokamera. FLIrs

betegnelse for håndholdte instrumenter med infrarød detektor er IGm, som er en for-

kortelse af ”Infrared Guided measurement” – instrumenter der guider brugeren ved

hjælp af infrarød teknologi.

FLIr IGm er perfekt til fejlfinding på temperatur relaterede problemer - skan med

dm285 og tjek for eventuelle temperaturafvigelser. Finder du en afvigelse, ved du nu,

hvor du skal måle med multimeteret, og du behøver ikke gætte dig frem. dm285 gem-

mer op til 100 radiometriske termobilleder, så du kan dokumentere dine målinger med

den gratis FLIr Tools analyse/rapport software.

z Industrimultimeter Trms og kaT IV 600V 

z 18 målefunktioner og Bluetooth-kommunikation

z Low-pass filter og LoZ funktion (lav impedans)

z kraftig Led-lommelygte samt stor og lysstærk LCd-skærm

z droptest 3 meter

z Infrarød detektor 160x120 pixel

z Følsomhed < 0,15°C

z Gemmer radiometriske termogrammer

z dokumenterer dit arbejde med FLIr Tools software 

EL-NR 63 98 740 759

INTRODUKTIONSPRIS KR. 4.995,-

FLIr dm285 - professionel 
IGm multimeter

HT Italia har med ”Jupiter” multimetersættet genopfundet genren. Udover high end mul-

timeter funktioner, tilbyder Jupiter multimetret rCd (fejlstrømsafbryder) test, både type

aC og pulserende type a, udkoblingstid og rampetest. desuden Loop test for simpel og

hurtig måling af f.eks. overgangsmodstand til jord. den ekstern tang med direkte visning

i ampere i multimeterdisplayet overlader intet til tilfældighederne. med avancerede

analysefunktioner som inrush/startstrømfunktion i høj opløsning og harmonisk analyse,

hjælper Jupiter med avanceret fejlfinding og analyse af idriftsatte installationer. søg og

find f.eks. hurtigt frem til støjkilden ved elektriske forstyrrelser på installationen.

Jupiter er det perfekte all-round instrument til både hus- og industrielektrikeren, mon-

tøren samt teknikeren og leveres komplet og klar til brug i nylontaske med prøveledninger,

testledning med schuko stikprop, batterier, manual samt HT4006 aC/dC strømtang.

EL-NR. 87 98 340 472

INTRODUKTIONSPRIS KR. 2.795,-

multimetersæt inkl. tang ”from 
out of this world”

4.995,-EL-NR 63 98 740 759
INTROPRIS KR.

2.795,-EL-NR. 87 98 340 472
PRIS KUN KR.

NYHed!

NYHed!
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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, fjern-

betjening, 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 op til 130

meter, afhængig af forhold.

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,-

med Ideal securiTest Ip får du en installations- og fejlfindingstester til digital/Ip, Hd Coax

og analoge CCTV kamerasystemer. Ideal securiTest Ip kan strømforsyne, konfigurere og

dokumentere arbejdet og gør, at produktiviteten kan øges fra start til slut. Tilfør strøm til

kameraerne over poe/poe+ eller standard 12 VdC, direkte fra testeren med hjælp fra

det kraftige Li-Ion batteri.

QuickIp™ – Funktionen tillader installatøren nem og hurtig forbindelse til Ip kameraer

uden at være netværksekspert. Opret detaljerede testrapporter med billeder fra kamer-

aerne for dokumentation 

securiTesT Ip leveres inkl.: Taske, bærerem, strømforsyning, kabelsøger/remote, 3m

patchkabel kat 5 UTp, 3m coax kabel med han BNC stik i begge ender, 3m 12VdC kabel

til kamera forsyning, rs485 kabel med hunstik og 2 krokodillenæb, 0,5m audiokabel m.

krokodillenæb, 8 GB micro sd kort, kortlæser til UsB samt quickguide.

EL-NR: 63 98 931 173 |   INTRODUKTIONSPRIS KR. 7.950,-

CCTV testeren til alle dine overvåg-
ningssystemer - securiTest Ip

NYHed  NYHed  NYHed

7.950,-EL-NR: 63 98 931 173
INTROPRIS KR.



er det ved at være tid til kalibrering af din LaN certificeringstester og kan det stadigvæk

lade sig gøre?

er du i tvivl? så skift til Ideal LanTek III og få 30% i rabat.

med Ideal LanTek III er du sikret langt ud i fremtiden med support og kalibrering, og ved

køb af en ny LanTek III sparer du også at skulle få den gamle tester kalibreret. Ideal

LanTek III er ikke bare hurtig i sine test, den gemmer også automatisk testen til senere

rapporter. spar også tid ved hjælp af ”Time domain return Loss” (TdrL) og ”Time do-

main Crosstalk” (TdX), som kan lokalisere fejl og afstanden til dem. Ideal Lantek III tester

op til kat 7a i de kendte standarder TIa, IsO og IeC.

IDEAL LANTEK III-1000 MHZ

EL-NR: 63 98 931 047

NORMALPRIS KR. 64.995,- |  NU KUN KR. 45.496,-

IDEAL LANTEK III-500 MHZ

EL-NR: 63 98 932 897

NORMALPRIS KR. 54.995,- |  NU KUN KR. 38.496,-

Ved køb af Ideal LanTek III medfølger:
kuffert, kat 6a adaptere m. permanent link (2), Lithium ion- batterier (2), 230V strøm-

forsyning (2), UsB kabel, høretelefoner (2), bæresele (2), software, UsB wi-Fi adapter,

kvikguide samt brugermanual på Cd.

kan du stadigvæk få kalibreret 
og serviceret din LaN tester?

KONTAKT OS PÅ 70 22 10 00SIDE 8                      INSTRUMENT NEWS

898,-/MDEL-NR. 63 98 931 047
LEASING FRA KR.

760,-/MDEL-NR. 63 98 932 897
LEASING FRA KR.

30% RABATT

…og det kan gå ud over din belysningskvalitet!

det er ikke længere nok, bare at måle lux. Flicker (flimmer) og BLH (Blue light hazard)

er usynlig, men kan gøre dig syg. Farvegengivelse (ra og Tm30-15) er relevant for alt,

fra fotostudiet til præsentationen af dine varer i udstillingsvinduet. kelvintempera-

turen, og dens variation gennem dagen, har betydning for dit velvære. Luxniveau

skal afstemmes til arbejdsopgaven og skal i øvrigt være ensartet i rummet og lux fra

komplekse lyskilder bør måles med det rigtige instrument. spektrometre fra UprTek

måler alle relevante parametre. Topmodellerne endda ekstremt nøjagtigt som dIN

5032 klasse B. 

alle spektrometrene leveres klar til brug i kuffert inkl. kalibreringscertifikat og hvor rel-

evant med sd kort, pC software og android/iOs app. Flere modeller tilgængelige,

kontakt os for en snak om lys.

MK350S PREMIUM

– wiFi spektrometer med BLH og LUX G

lysfordeling

EL-NR. 63 98 688 060

SPAR 2.000,-  NU KR. 25.995,-

MK350N PREMIUM 

–wiFi spektrometer med farvetouch-

skærm, app og software

EL-NR. 63 98 688 057

INTROPRIS KUN KR. 15.695,-

MF250N STANDARD

– Flickermeter med bl.a. ra, Lux, kelvin

og hukommelse 

EL-NR. 63 98 688 031

SPAR 1.000,-   NU KR. 8.495,-

Glødepærens arvetagere er
avanceret elektronik…

515,-/MDEL-NR. 63 98 688 060
LEASING FRA KR.
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z Opløsning 240x180 pixel

z Følsomhed <0,04°C

z FOV 24°x18°

z FLIr msX fremhæver 

konturerne

z 4" LCd touch skærm

z kompas og Gps

z Lasersigte og 

manuel fokus

z Temperaturområde 

-20...650°C (i 2 områder)

z Intuitivt og brugervenligt 

menu system

z Gratis analyse/

rapport software

z Leveres klar til brug i robust

kuffert

z mange smarte funktioner

z et fantastisk kamera til

prisen…

FLIr e53
termokamera til 
konkurrencedygtig pris

Fejlfinding, dokumentation og termografirapport – den 
klarer FLIr ONe pro…
med FLIr ONe pro og din smartphone kan du nemt udføre mindre termograferingsopgaver.

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.

z 160x120pixel detektor

z Følsomhed 0,15˚C

z Temperaturområde -20…400˚C

z Forbedret billedkvalitet med VividIr™

z Gratis app til iOs og android

EL-NR: 63 98 740 461 |   FOR IOS (LIGHTNING INTERFACE) 

EL-NR: 63 98 740 474 |   FOR ANDROID (USB-C INTERFACE)

EL-NR: 63 98 740 487 |   FOR ANDROID (MICRO-USB INTERFACE)

NORMALPRIS KR. 2.995,- |  MESSEPRIS KUN KR. 2.795,-

FLIr ONe pro – termografer 
med din smartphone

skal du også i gang 
med termografering?

FLIr e53 er sidste nye ”skud på stammen” fra

FLIr, med 240x180 pixel detektor og en føl-

somhed på <0,04˚C er det et super konkur-

rencedygtigt kamera i denne prisklasse. 

33.750,-EL-NR.: 63 98 740 186
INTROPRIS KR.

2.795,-FLIR ONE PRO
MESSEPRIS KR.

30% RABATT

669,-/MDFLIR E53
LEASING FRA KR.



SE DET STORE UDVALG 

AF EKSTERNE PROBER OG TILBEHØR 

PÅ W
W
W
.ELMA.DK
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Transportabel Livredder!

kIsTOCk fra kimo er en komplet serie af små robuste dataloggere med muligheder

for, at logge netop de data som du ønsker. Opgaverne kunne bl.a. være overvågning

af CO2 koncentrationen i undervisningslokaler, tryk/differenstrykmåling, impulser fra

fx vandmålere, kontrol af temperaturer i fbm. opvarmning eller nedkølning af fødevarer,

eller kontrol af strøm- og spændingssignaler fx i forbindelse med styring og regulering. 

KISTOCK er inddelt i 3 klasser: Class 100, 200 og 300 som tilbyder forskellige mu-

ligheder. Class 100 har kun intern føler, og en intern hukommelse på 50.000 punkter.

Class 200 har op til flere interne følere, samt mulighed for tilslutning af én ekstern føler,

og har en hukommelse på 1.000.000 punkter. endelig er der Class 300med mulighed

for én eller flere interne følere, samt mulighed for tilslutning af op til 2 eksterne følere.

den interne hukommelse har kapacitet til hele 2.000.000 punkter. derudover skal

nævnes at Class 300 har indbygget Bluetooth, hvormed man via den gratis applikation

fra kimo, kan anvende smartphone eller tablet som interface. den gratis software, kilog

Lite, kan anvendes til konfigurering og efterfølgende visualisering af måledata på pC.

alternativt kan der tilkøbes en software der giver øgede muligheder for visualisering

af loggede data. 

det er også muligt med den håndholdte dataopsamlingsenhed kNT 320, at hente op

til 20.000.000 målinger fra flere dataloggere, for efterfølgende at overføre data til pC. 

kimo kistock – 3. generation 
dataloggere

3.995,-EL-NR 63 98 963 413
NU KUN KR.

EL-NR.                        PRODUKT                                                                                                   PRIS 

87 98 334 857         KIMO KH120 m/int. fugt- og temperaturføler                              1.195,-

87 98 334 912         KIMO KT220-O m/int. temperaturføler, 1 eksternt input.      1.295,-

87 98 335 115         KIMO KCC320 m/int. føler til CO2, fugt, temp, atm. tryk         3.895,-

T4 - bærbar multigas gasdetektor fra Crowcon 
Crowcon T4 er den nyeste bærbare multigasdetektor fra Crowcon. detektoren kan

konfigureres med alt fra 2- 4 måleceller, bestående af celler til måling af ilt (O2), kulilte

(CO), svovlbrinte (H2s), samt en celle til brandbare gasarter, kalibreret til metan (CH4).

Crowcon T4 byder på flere sikkerhedsfunktioner, kendte såvel som nye. af de i forvejen

kendte funktioner kan nævnes +ve safety™, Crowcon simple ”lysregulering”, der med

blot et blik på detektoren, bekræfter dens funktionelle status, uden at displayet be-

høves aflæst. 

af nye sikkerhedsfunktioner kan bl.a. nævnes ”Twa-resume” (Time weighted average

- resume), som sikrer at Twa-loggen ikke nulstilles i f.eks. frokostpausen, eller under

andre omstændigheder, hvor detektoren slukkes, med efterfølgende fare for at

brugeren overeksponeres af gifte gasarter, herunder CO og H2s. 

af forbedring kan nævnes at Crowcon T4 nu er stærkere end nogensinde, og nu kan

modstå frit fald fra en højde af 6 m, direkte ned på et fast underlag. Batteriet er med

forlænget levetid og har nu en drift tid på 18 timer standby. Betjeningen af Crowcon

T4 foregår let og intuitivt via instrumentets ene trykknap, som uden problemer kan bet-

jenes, også selv om der bæres handsker. Crowcon T4 er designet med henblik på an-

vendelse i de mest ekstreme omgivelser.

CROWCON T4 MED 4 MÅLECELLER O2 + CO + H2S + CH4 (LEL)

EL-NR: 63 98 963 413

NORMALPRIS KR. 4.495,- |  NU KUN KR. 3.995,- EXKL. BATTERILADER

BORDLADER TIL CROWCON T4

EL-NR: 63 98 963 426 |  PRIS KUN KR. 445,-

3.895,-EL-NR 87 98 335 115
NU KUN KR.
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Til dig der arbejder med installation og service af villaventilation, har vi sammensat

disse enkle og brugervenlige ventilations-kit, der kan anvendes til måling af bl.a.

lufthastighed og flow. 

med tragtene måles flowet direkte over ventiler, opgivet i m3/h eller l/s. med varme-

trådsproben på kimo VT110(Villakit I) kan der måles lufthastighed, flow og temperatur

direkte i kanaler.

elma VillakIT I og II med henholdsvis
varmetråd og vingehjul, samt
tilhørende måletragt

EL-NR.                          PRODUKT                                                               NORMALT      NU KUN 

87 98 334 378            VILLAKIT I –måleprincip: Varmetråd          4.595,-                  3.895,-

87 98 334 174            VILLAKIT II –måleprincip: Vingehjul            4.475,-                  3.795,-

spændende flowmåletragt fra swema - swemaFlow 4001!
du kender sikkert situationen, hvor forholdene gør, at du ikke kan fortage en flowmåling

i ventilationskanalen, men stadig har behov for en præcis måling af flowet gennem ar-

maturet. Her er løsningen at anvende swemaFlow 4001, som har et måleområde fra

10,8 til 5400 m3/h. 

på grund af det store areal luften passerer i swemaFlow 4001, og den deraf følgende

mindre drøvling af luften, påvirkes flowet minimalt i selve måleøjeblikket. sammenholdt

med at målingen foregår via det i forvejen velkendte varmetrådsprincip, og at instru-

mentet har indbygget barometer og temperaturføler til densitetskompensering bety-

der det at målinger udføres med størst muligt præcision.

swemaFlow 4001 har indbygget hukommelse med plads til 9.999 målinger, som efter-

følgende kan overføres til pC via det medfølgende UsB-kabel og den gratis software,

swemaTerminal 3. 

Betjeningen af swemaFlow 4001 er ganske enkel, og foregår via de i alt 4 knapper. det

betyder, at du hurtigt er i gang med at anvende instrumentet, samtidigt med at også

mindre erfarne brugere kan anvende tragten, uden videre oplæring.

swemaFlow 4001 har en tragt på 650x650 mm og leveres som standard med en tragt

i størrelsen 650x650mm, med indsyet kors for at reducere evt. turbulens. som tilbehør

kan der leveres en rektangulær tragt med målene 250x1200mm, som gør, at også rek-

tangulære armaturer op til denne størrelse kan måles.

swemaFlow 4001 leveres komplet og klar til brug, i praktiske beskyttelseskufferter

inklusiv UsB-kabel og kalibreringsbevis.

EL-NR. 63 98 950 426

NORMALPRIS KR. 19.995,- |  NU KUN KR. 17.995,-

Få styr på flowet – mål direkte over
armaturet

3.895,-

384,-/MDEL-NR. 63 98 950 426
LEASING FRA KR.
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elma Laser 1 er en ny mini laser afstandsmåler med mange funktioner. Instrumentet er

nemt at betjene, måler op til 30 meter og kan også automatisk beregne areal og rum-

fang. med Bluetooth funktionen bliver elma Laser 1 til et smart dokumentationsværk-

tøj. Tag et billede med din smartphone, påsæt alle mål og kommentarer i den gratis

elma Link app og del det via mail eller mms. Instrumentet leveres komplet inkl. bat-

terier og dansk betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 206 549

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

mini laser afstandsmåler 
med Bluetooth og gratis app

CT-200 er en robust gennemgangs tester med indbygget spændingstester og kraftig lom-

melygte. Instrumentet tester med 200ma, som anbefalet i stærkstrømsbekendtgørelsen

og er derfor velegnet for kontrol af beskyttelsesledere og udligningsforbindelser. Både

spænding og modstand indikeres med dioder, spænding 0-250V aC/dC og modstand 

0-20Ω. Ved under 2 Ω indikeres ligeledes med akustisk signal. CT-200 kompenserer for

testledningernes modstand, så du måler den rigtige værdi på installationen. Opfylder 

    IeC 61010-1 kat. III og leveres komplet inkl. batterier, ledninger og vejledning.

EL-NR. 63 98 402 220

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

Gennemgangstester med lygte

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 betjen-

ingsvejledning.

EL-NR. 63 98 720 601

NORMALPRIS 1.175,- |   NU KUN KR. 929,-

kom til overalt med kyoritsu 2300r


