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Ladestanderen til elbilen
skal også testes…
Der er stor fokus på vedvarende energi, men sikkerheden må ikke
glemmes. EVSE (Electrical vehicle supply equipment), altså elbilens
ladestander, skal også installationstestes, da det er en del af den faste
installation.
I takt med at ladestandere udrulles i et stadigt stigende tempo, landet
over, stiger behovet for installationstest og anden måling.
LÆS VORES SPÆNDENDE TEMA PÅ SIDE 4 OG 5

Udsalg SPAR
40-80 %

Nu bor vi
sammen

Årets bedste tilbud!

1. juli flyttede AL Laser ind hos
Elma. Vi er nu klar til at betjene nye

LÆS INDLÆGGET MED ÅRETS
BEDSTE TILBUD

såvel som gamle kunder fra vores
adresse i Farum.

I denne udgave af Instrument News finder du nogle af de spændende produkter,
som AL Laser har tilført vores nu endnu bredere produktprogram

Mini lomme
termokamera med
maksimal ydelse
Peg-og-skyd er grundidéen i FLIR C5 - kameraet er helt fuldautomatisk og der er ingen vanskelige indstillinger. Du peger kameraet mod
objektet, trykker på udløseren og billederne gemmes i hukommelsen i
JPEG-format.
z
z
z
z
z
z
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NYHED!

 uper kompakt termisk lommekamera
S
160x120 pixel termisk detektor
Indbygget fotokamera 5MP
Indbygget Wi-Fi og automatisk overførsel af billeder til Cloud
MSX fremhæver detaljerne – skarpere termobilleder
Nem betjening med touch-skærm
Dansk menustruktur, manualer, software og support

FLIR C5 leveres klar til brug med indbygget opladeligt batteri, håndledsrem, USB ladekabel, blød taske og manual.
EL-NR.: 63 98 741 583
NORMALPRIS: 4.875,- | INTRODUKTIONSPRIS KR.

4.395,-

FLIR T560 – nyt termisk kamera med
640x480 pixel
FLIR T560 har en 640x480 pixel detektor med en følsomhed på <0,03˚C, og er det
sidste nye kamera i FLIRs professionelle T5xx serie. Kameraet er velegnet til DBI Certificeret El-termografering samt rigtig mange andre applikationer. FLIR T560 er et super
robust termisk kamera med rigtig mange brugbare funktioner, for brugeren som arbejder professionelt med termografering. LCD-skærmen er hele 4” - og selvfølgelig med
touch betjening. Kameraet er super nemt og intuitivt at betjene i kombination med et
overskueligt menu-system. FLIR T560 er perfekt ergonomisk opbygget fordi selve kameradelen med linse kan drejes 180° i forhold til resten af kameraet. Uanset om du skal
termografere højt eller lavt, kan du altid finde den korrekte vinkel i forhold til objektet.
Skarpe termobilleder er et krav, når du skal udføre professionel termografering. FLIR
T560 giver dig alle muligheder for at få skarpe billeder med hjem fra dine opgaver.
Kameraet har hele 4 forskellige fokus programmer, som du kan bruge afhængig af den
aktuelle opgave. Du kan vælge mellem autofokus med brug af laser afstandsmåler,
autofokus baseret på kontrast i billedet, kontinuerlig autofokus, og manuel fokus. Intelligent fokus i kombination med FLIRs kvalitetslinser giver dig altid den bedst opnåelige
billedkvalitet. Funktionen UltraMax forøger opløsningen i det termiske billede - når
funktionen er aktiveret, optages 16 billeder hver gang du trykker på udløseren, hvilket
skaber et helt fantastisk termisk billede med 4 gange detektorens opløsning. FLIR
T560 har selvfølgelig også den fantastiske MSX -funktion indbygget - når funktionen
aktiveres, lægges fotodetaljer ned i det termiske billede. Funktionen giver en fantastisk
skarphed, fordi konturerne fremhæves med data fra det digitale foto.
FLIR T560 leveres komplet i robust kuffert inklusiv 2 batterier, batterilader med strømforsyning, 8 GB SD-kort, HDMI-kabel, USB-kabler, linsedæksel, kamera-rem, manual samt 1
års abonnement på FLIR Thermal Studio Pro rapport/analyse software til Windows.

NYHED!

FLIR T560 TERMISK KAMERA (24° LINSE) | EL-NR.: 63 98 741 745
FLIR T560 TERMISK KAMERA (42° LINSE) | EL-NR.: 63 98 741 758

Ring for flere oplysninger, demo og en skarp pris på dette
fantastiske kamera…

FLIR A400/700 – Nye Automation kameraer fra FLIR
De nye A400/700 serier fra FLIR, sætter nye standarder for automation kameraer.
Serien kan leveres i 2 opløsninger 320x240 pixel (A400) eller 640x480 pixel (A700) med
motoriseret fokus. Begge kan leveres med 6°, 14°, 24° eller 42° linse afhængig af applikation eller behov. Hver af de 2 ”opløsningsudgaver” findes i 2 versioner; Smart Sensor
og Image Streaming.

Smart Sensor, anvendes til termisk overvågning, hvor primær betjening af kameraet foregår via indbygget webbrowser. Her defineres og konfigureres alle indstillinger,
alarmgrænser m.m. Applikationer er typisk; Tilstandsovervågning, R&D, Fejlfinding,
Temperatur screening personer m.m.

Image Streaming, anvendes til termisk overvågning, hvor data ønskes integreret
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ind i eksisterende industriprotokoller som f.eks. GigE Vision og GenICam. Applikationer
er typisk industrielle processer og OEM brug.

Tillægsoptioner:
Advanced Mode / Wi-Fi / Visuel kamera / Macro Mode / IP67 kamera hus

FLIR A400 | PRODUKT NR. 108815

FLIR A700 | PRODUKT NR. 108816

For yderlige oplysninger kontakt Elma
på telefon 7022 1000

NYHED!

Fugt i lange baner…
Protimeter Reachmaster Pro
– Mål fugt hvor du ellers ikke kan nå
ReachMaster Pro er en ny smart ikke-destruktiv fugtighedstester, der giver dig
mulighed for hurtigt at kontrollere fugtforholdene steder, hvor det tidligere har været
vanskeligt at nå. Nu behøver du ikke bruge stigen eller skulle arbejde på knæ, da
instrumentet leveres med et praktisk teleskop forlængerhåndtag. ReachMaster Pro
kan nemt og hurtigt benyttes på bl.a. gulve, vægge, lofter, tag og facader. Instrumentet
scanner op til 120 mm ind i materialet og der er mulighed for at justere følsomheden.
På denne måde er instrumentet velegnet til at arbejde på de fleste typer materialer og
overflader.

NYHED!
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Ikke-destruktiv søgning efter fugt
Trådløs kommunikation mellem sensorhoved og display
Teleskophåndtag justeres fra 69 cm til 114 cm
Søgedybde: Op til 12 cm - Varierer i forhold til materiale, der er under test
Justerbart farvedisplay med røde, gule og grønne indikeringer
Måleområde: 40-999 realativ
Akustisk alarm og Auto sluk
Justerbar følsomhed og let feltkalibrering

Instrumentet leveres klar til brug i etui, inklusive batterier og en ekstra slidplade.
EL-NR.: 63 98 682 066 | NORMALPRIS KR. 4.995,- | NU KUN KR.

4.395,-

Tramex CMEX5 – Multi fugtmåler
Tramex CMEX5 er en ny og meget robust multi fugtmåler, som løser mange forskellige
opgaver.
Ikke-destruktiv måling i beton og andre byggematerialer. Instrumentet giver en øjeblikkelig og nøjagtig måling af fugtindholdet. Resultatet vises i displayet, og instrumentet
er kalibreret så det stemmer overens med ”tørre- og veje-metoden”. Instrumentet
har også skala, som svarer til målinger udført via karbidmetoden for beton og andre
cementholdige underlag, såvel som sammenlignende aflæsninger i henhold til ASTM
F2659.

Instrumentet har stort belyst display og kan kommunikeret via Bluetooth med Tramex
App i både iOS og Android, hvor alle målinger kan vises i tal og grafer samt gemmes
for dokumentation.
EL-NR.: 63 98 681 067 | INTRODUKTIONSPRIS KR.

5.395,5.395
,-

NYHED!
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Tramex CMEX5 måler også temperatur, relativ luftfugtighed, dugpunkt mm. Instrumentet kan desuden forsynes med en lang række eksterne prober for dybdemåling i beton,
indstik i materialer, måling i hulrum, måling med nåle i træ osv. I Instrumentet kan der
vælges blandt mere end 500 forskellige træsorter.

TEMA

Komplet program til EVSE og
EV test fra Metrel
Ladeudstyr (EVSE) til elektriske køretøjer (EV) skyder op alle steder, fra offentlige arealer og tankstationer til carporten i privaten. Elbiler
og pluginhybrider (herefter blot kaldet ”elbil”) spås en stor fremtid og skal være med til at redde klimaet, men de høje ladeeffekter stiller
også store krav til vores elinstallationer. Fra forsyningsnet og helt ud i gruppekablet, men også på afgangssiden, fra ladestander til køretøj.
Desuden er det en helt gængs elinstallation, som skal installationstestes som enhver anden. Elma præsenterer, i samarbejde med Metrel, et
komplet produktprogram til alle målinger fra forsyningsnet til elbil.
Alle instrumenter leveres komplet og klar til brug i taske eller indbygget i kraftig kuffert med prøveledninger, manual og andet tilbehør samt
software, batteri og lader hvor relevant.

A1532 EVSE adapter aktiverer ladestander og blotlægger målepunkter
Effektstikket i en ladestander ligger dødt indtil kommunikation med elbil aktiverer
den, og derfor kan der ikke umiddelbart måles i stikket. Metrel A1532 tilsluttes og
aktiverer ladestander med simulering af CP og PP signal for ladestrøm og status.
A1532 er en universal adapter, som tilbyder adgang til faser, nul og jord via standard bananstik og CP kommunikation fra standard BNC stik. Værdier kan dermed
måles med f.eks. et multimeter, men det åbner også for egentlig installationstest
med f.eks. Metrel Eurotest XDe med EVSE funktioner.
EL-NR.: 63 98 916 761 | NU KUN KR.

A1632 EVSE analysator
aktiverer EVSE og simulerer tilslutningsforløb
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Metrels EVSE analysator kan, som A1532, anvendes som simpel adapter og aktivering af ladestander. Med direkte tilslutning til type 1 og 2 og mode 2 og 3.
Bluetooth kommunikation, enten med Metrel aMESM Android app eller Eurotest
MI3155 XDe, tillader at A1632 anvendes både til simpel måling, installationstest,
dybere analyse af ladeeffekt og kommunikation samt til egentlig installationstest
af EVSE. Anvend MI1632 i kombination med Eurotest XDe eller direkte ”fjernstyret”
med den gratis aMESM Android app.
EL-NR.: 63 98 916 350 | NU KUN KR.

13.495,-

3.895,-

A1631 EV adapter til ”ægte” måling
med tilsluttet elbil
A1631 elbils adapter er en helt ny enhed, som kan indskydes mellem f.eks. A1632
og elbilen, så ladeeffekt og kommunikation kan analyseres i en ægte driftsituation.
Det løser den, til tider, ret besværlige fejlfinding i et normalt ret lukket system og
åbner helt nye muligheder for analyse af både lade- og forsyningseffekt. Både ved
verifikation ved idriftsætning, men også til fejlfinding ved udkobling og fejltilstand
på ladeudstyr, ved tilkobling af elbil. Kombineret med en Metrel energianalysator,
eller standard multimeter eller oscilloskop, kan alle elektriske parametre og værdier nu let måles.
EL-NR.: 63 98 916 389 | NU KUN KR.

8.495,-

MI3155 Eurotest installationstester
med EVSE funktioner
Metrel Eurotest XDe MI3155 er nu Danmarks mest solgte installationstester med
helt frit definerbare autosekvenser. Eurotest XDe afprøver alle typer installationer
og tilbyder unikt også alle specialfunktioner krævet ved test af EVSE, som f.eks.
type B, også 6mA DC, karakteristik for transportable RCD’er og tilslutning til alle
Metrels EVSE adaptere, for komplet og meget tidsbesparende test af EVSE.
Opsæt let faste testprocedurer for ladestandere og andre installationer, og berig
dem med egne billeder og hjælpetekster, så operatøren guides let gennem testen i
felten. Dét er noget som sparer tid og fejl og højner sikkerheden.

14.295,-

MI2892 energianalysator måler
også moduleret effekt
Metrel MI28xx serien afdækker let problemer fra f.eks. overharmonisk støj og
ekstremt kortvarige hændelser som f.eks. indkoblingspeaks og transienter. MI28xx
serien tilbyder desuden helt unikt nøjagtig måling på modulerede effekter fra f.eks.
frekvensdrev og andre elektroniske forsyninger, som normalt kræver et oscilloskop.
MI28xx serien kombinerer det bedste fra de 2 verdener, med simpel og intuitiv betjening og mange kanaler, med ekstrem høj båndbredde (2MHz transientoptager i
MI2893) kendt fra oscilloskober. Med stort tilbehørsprogram og stærk medfølgende
analyse- og rapporteringssoftware er MI28xx serien en stærk følgesvend til energianalyse fra forsyningsnet til EV forsyning.
EL-NR.: 63 98 915 610 | NU KUN KR.

29.995,-
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EL-NR.: 63 98 916 842 | NU KUN KR.

LanTek IV – Mere end bare verdens
hurtigste certificeringstester
Ideal LanTek IV er ikke bare verdens hurtigste tester til netværkscertificering. På bare 7
sek. er et kat. 6A link testet og gemt. Med sin intuitive opsætning er Ideal LanTek IV nem
at sætte op og bruge, og med den patenterede VisiLinQ™ med farve indikator og start
knap i spidsen gør den testen til en leg. Det tætte samarbejde mellem Elma Instruments og Ideal Networks gør sig specielt godt gældende omkring support, service
og kalibrering. Vi har hos Elma, kalibreringsstation til at kalibrere Ideal LanTek IV, samt
LanTek III og II, hvilket gør at tiden fra man sender ind til os og får den retur, bliver på
under en uge. Supporten omkring Ideal LanTek IV (og ældre modeller) forgår på dansk.
Vi tilbyder stadigvæk op til kr. 17.000,- i trade-in rabat ved aflevering af din gamle
certificeringstester.
EL-NR.:
63 98 931 500
63 98 931 542

PRODUKT
LANTEK IV-500 MHZ
LANTEK IV-3000 MHZ

PRIS KR.

66.995,77.995,-

EXFO OX1 – Fibertest helt enkelt
Elma præsenterer stolt det nye og første optiske multimeter fra EXFO Optical XplorerTM– OX1. EXFO OX1 er designet og udviklet for installation, service og reparation
uden at skulle have en omkostningstung OTDR. EXFO OX1 er en let anvendelig fibertester, der verificerer optiske links på få sekunder og udforsker automatisk yderligere når
der er mistanke om potentielle problemer. Det er det første optiske fibermultimeter – en
ny kategori af specialværktøjer. EXFO OX1 viser insertion loss, optical loss og fiberlængde på få sekunder, men OX1 kigger også efter potentielle fejl. Den spilder ikke tid
på gode links, men udforsker dybere hvis der er mistanke om fejl og vil diagnosticere
en eventuel fejl. Med Pro versionen får man desuden også Link Mapper og Click-Out™
optical connector med.

Elma har sammen men EXFO sammensat to pakkeløsninger:
z EXFO Optical XploreTM pakkeløsning leveres med: EXFO OX1, SC/APC til SC/UPC
test cord box, SC/ til SC/APC test cord box og taske
z EXFO Optical XploreTM Pro pakkeløsning leveres med: EXFO OX1-Pro, SC/APC
til SC/UPC test cord box, SC/ til SC/APC test cord box, SC/APC Click-out™ optical
connecter og taske.
EL-NR.:
63 98 686 813
63 98 686 855

PRODUKT
EXFO OX1
EXFO OX1 PRO

NYHED!

PRIS KR.

20.750,24.595,-
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Elma 609 Facetemp – Hurtig og
berøringsfri kontrol af feber
Med Elma 609 Facetemp kan du nu nemt, sikkert og uden direkte kontakt, måle kropstemperaturen. Peg på 5-15 cm afstand og aflæs omgående den aktuelle temperatur.
Elma 609 har to områder, kropstemperatur 32…42,5 °C og overfladetemperatur 0…60
med 0,1°C opløsning. Instrumentet har mange smarte ekstra funktioner bl.a. hukommelse for 32 målinger, indstilling af alarmgrænse, belyst display, automatisk datahold
samt autosluk. Elma 609 Facetemp er et sikkert valg. Du kan nemt og hurtigt tjekke
personer for høj temperatur, ligesom du kan måle på mange andre emner. Instrumentet opfylder relevante medical standarder som EN 980, EN 1041, EN 60601-1 EN
60601-1-2 samt ASTM E1965-1998. Leveres klar til brug inkl. etui, batteri og betjeningsvejledning.
EL-NR.: 63 98 215 022
NORMALPRIS KR. 595,- | NU KUN KR.

495,-

Overvågningskamera i Full HD-opløsning

Elma Vision Bullet Wi-Fi Ver.2.0 – Ny
forbedret version

NYHED!

Elma Vision Bullet Wi-fi ver. 2.0 - Et ”stand-alone” overvågningskamera som der
kommunikeres med via Wi-Fi netværket. Med ver. 2.0. er kameraet opgraderet med
forbedret antenne fastgørelse, slagfast kamerahus og monteringsbeslag. Kameraet
er især anvendeligt, hvor man ønsker en simpel overvågning i Full HD-opløsning. Kameraet tilgås via Android / iOS APP eller via VSM Client på PC. Med PC Client kan der
overvåges op til 32 kameraer samtidig. Events, video og snapshots gemmes på intern
hukommelse i kameraet, eller hvis klienten er sat op til det på Pc’ens harddisk. Leveres
med 128GB SD kort.
EL-NR.: 63 98 333 221 | NORMALPRIS KR. 825,- | NU KUN KR.

699,-

Find stophanen i hækken og brønddækslet under belægningen
Der bruges usigeligt meget tid på at lede efter stophaner, skelpæle og dæksler,
som med tiden er forsvundet under terræn. Men også større installationer som f.eks.
olietanke kan forsvinde ud af øje og sind. Med en Schönstedt metalsøger finder du det
let igen. Da Schönstedt metalsøgere kun finder magnetisk jern, som f.eks. skelpæle
og stophaner, sparer du meget tid ved ikke at få ”falske” signaler. Schönstedt har det
absolut bredeste modelprogram af metalsøgere, fra den ekstremt simple og prisstærke ”Spot” med akustisk indikation til den mest populære GA-92XTd, der med teleskopfunktion kan bæres i bæltet som en pistol. GA-92XTd har både akustisk og visuel
indikation på stort LCD display. Instrumenterne leveres klar til brug med batteri i taske,
GA-92XTd med bæltespænde, så den let kan transporteres med hænderne fri.
EL-NR.:
63 98 733 009
63 98 733 025

PRODUKT
Schönstedt GA-92XTd, teleskopisk metalsøger
Schönstedt SPOT, akustisk metalsøger

PRIS KR.

10.995,7.995,-

God og hurtig service er vigtig
De seneste år er mængden af opgaver på vores service- og kalibrerings værksted vokset kraftigt. Herudover er der efter opkøb af bl.a. Finesterra og AL-Laser kommet mange nye opgaver. Vi har derfor udvidet
værkstedet med yderlig 200m2, ansat endnu en tekniker samt investeret i mere udstyr og flere nye kalibratorer.

Blandt de nye og opdaterede områder er bl.a.:
z
z
z
z
z
z

F
 ugt, kalibrering og reparation af bl.a. Tramex og Protimeter.
T
 ryk, kalibrering og reparation af både elektroniske og mekaniske manometre op til 2000 bar.
K
 alibrering og reparation af kabel og ledningssøgere fra bl.a. Radiodetection, Cable Detection og Leica
R
 eparation af TV-inspektion for rør og kloak
K
 alibrering og reparation af rotations- og nivellerings laserudstyr
K
 alibrering af netværks-/LAN certificeringsinstrumenter – LanTEK III og IV

Vi kan derfor servicere og kalibrere de fleste instrumenttyper, også andre fabrikater. Kontakt os for en snak
om service og kalibrering af jeres instrumenter. Ring 7022 1000.

PIA BJØRNSKOV IVERSEN
Vi har forrygende travlt på vores service- og kalibreringsværksted. Vi har derfor ansat
Pia Bjørnskov Iversen. Pia er uddannet elektronikmekaniker og kommer fra en stilling
hos DSB.
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Nyansættelse

Mål afstand til fejl og kabellængder
med Lexxi T1660
TDR betyder Time Domain Reflectometer men er slet og ret et ”ekkometer”. En puls
sendes afsted, tiden til ekkoet måles og kabellængden regnes. Så simpelt fungerer
det. Ekko pulsen opstår ved brudt leder, kortslutning, dårlige samlinger osv. Med en
rækkevidde op til 6km dækker Lexxi T1660 de fleste behov.

Både til fejlfinding og opmåling
Lexxi T1660 kan anvendes til fejlfinding og forlokalisering ved f.eks. overgravning af
kabler eller til at finde afstand til skruen i installationskablet i den nye gipsvæg. Men
den kan også anvendes til trivielle opgaver, som f.eks. hurtig opmåling af byggestrømmens mange kabelstumper. Ved parallelle forsyninger kan T1660 anvendes
til verifikation af ens længder og på fjernvarmen, med signaltråd, kan rørene hurtigt opmåles. Mulighederne er mange.
Radio Detection Lexxi T1660 leveres klar til brug i taske med batterier og prøveledninger. Moduler til f.eks. måling på spændingsførende kabler samt direkte Coax og
R245 tilslutning kan tilkøbes.
EL-NR.: 63 98 733 038
INTRODUKTIONSPRIS KUN KR.

Apparat- og maskintest med mange
muligheder
Metrels apparat- og maskintestere i MI3360 serien er som udgangspunkt apparattestere, til udstyr med stikprop, men med mange af funktionerne som kendes
fra større maskintestere. Afhængig af model findes f.eks. test med op til 3000V AC,
25A kontinuitet og specialfunktioner som medicinsk teststandard DS/EN 62353 og
DS/EN 60974 for udstyr til lysbuesvejsning, så MI3360 serien dækker bredt.
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Instrumenterne kan anvendes simpelt og håndholdt via den store og intuitive farve
touchskærm til f.eks. periodisk kontrol af elværktøj. Eller processen kan automatiseres via brugerdefinerede strukturer og sekvenser med egne forklarende tekster
og billeder, til stor hjælp i f.eks. et produktionsmiljø med forskellige operatører.
Hele serien leveres klar til brug indbygget i kraftig transportkasse med batteri,
prøveledninger, software og manual. Det store tilbehørsprogram byder på f.eks.
(lækage) strømtænger samt printere og scannere til stregkoder.

Kontakt os for en snak om den rette model
til jeres behov.
EL-NR.: 63 98 916 237
”Grundmodellen” Metrel MI3360 OmegaPAT XA til f.eks. periodisk
kontrol af elektriske apparater.

NORMALPRIS 13.995,SPAR KR. 2.000,- | NU KUN KR.

11.995,-

8.990,-

Ventilationsinstrument som
kan det hele!
Kimo MP210 er et lækkert multifunktions instrument til ventilationsbranchen. Med Kimo
MP210 kan man måle lufthastighed eller flow, enten med én af Kimos mange varmetråde,
vingehjul, pitotrør eller via differenstrykmodulet med k-faktor direkte på trykbokse.
Varmetråde og vingehjul (bestilles seperat) 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(kulbrinter), og er desuden kompatibel med en række Pt100-temperaturprober
til nøjagtig temperaturbestemmelse til forskellige applikationer.
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 differenstrykmodul, 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 5.495,- | NU KUN KR.

4.495,-

Få styr på lagtykkelsen
med PHYNIX
Elma præsenterer det komplet program af lagtykkelsesmålere fra PHYNIX, opdelt i følgende tre hovedgrupper:
z P
 ocket Surfix, med integreret probe.
z Surfix easy, med ekstern probe.
z Surfix, med ekstern og udskiftelig probe.
Med sidstnævnte kan man med blot ét instrument, det ene øjeblik måle med den største
nøjagtighed, for det næste øjeblik at måle med det største måleområde, og dette uanset
om det metalliske underlag er magnetisk eller ikke magnetisk. Dette ved hjælp af de udskiftelige prober.
Fælles for Surfix modellerne er den høje kvalitet som lagtykkelsesmålerne og ikke mindst
proberne er udført i. Her kan fx nævnes målespidsen, som er fremstillet i Wolfram karbid,
som også kendes fra skærende værktøjer, og som gør proben praktisk set uforgængelig.
Ligesom der kan foretages flere målinger uden mellemliggende kalibrering, og hvor der
fortsat måles med den størst mulige nøjagtighed, svarende til en unøjagtighed ned til bare
±0,7 µm.
Uanset hvilken model af Surfix der vælges leveres instrumentet i slagfast kasse inkl. batterier, kalibreringsstandarder, kalibreringscertifikater og manual.
PRODUKT
PHYNIX Pocket Surfix®F, m/integreret probe
PHYNIX Surfix easy E-F, m/ekstern probe
PHYNIX Surfix S, m/mulighed for udskiftelig probe
F1,5, ekstern probe til Surfix S

PRIS KR.

5.995,5.095,5.695,2.795,-

Se det store udvalg af instrumenter og prober på vores hjemmeside www.elma.dk.
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EL-NR.:
63 98 958 994
63 98 958 732
63 98 958 745
63 98 958 774

Kølige tilbud i en varm tid …
Analog 2-vejs kølemanifold til R32
Elma’s nye analoge kølemanifold VMG-2-R32-B-03 er lavet i et brugervenligt robust design,
med praktisk krog til ophæng af manifold. VMG-2-R32-B-03 hjælper med en nem arbejdsgang, med fire skalaer i instrumentet; R32, R407, R410A og R134a.
Der er skueglas til at se kølemidlets tilstand under operation, drejeknapperne er solide og i
farverne, der passer til henholdsvis lav- og højtrykssiden. Hvis man vil køre den analoge stil,
er her et rigtig godt bud.

EL-NR.: 63 98 530 642
NORMALPRIS 695,- | NU KUN KR.

549,-

Batteridrevet transportabel
vakuumpumpe
VRP-2Dli er en ny praktisk batteridrevet vakuumpumpe fra Value. VRP-2Dli er en to-trins
vakuumpumpe med en flowrate på 57l/min og vakuum ned til 23mikron.
For ekstra driftssikkerhed er pumpen med automatisk smøring og kan under normal brug
køre ca. 50 minutter på batteriet. Elektronisk gnistfri starter, samt stort skueglas til olien,
sikrer en nem betjening af vakuumpumpen. Vægten er kun 3,2kg og pumpen er meget
anvendelig på steder, hvor det er besværligt at komme til. VRP-2Dli forsynes af et 18V 5Ah
Li-ion batteri og er derfor et godt alternativ til pumper, som kræver net tilslutning. Leveres
inkl. olie, batteri og oplader.

EL-NR.: 63 98 530 655
NORMALPRIS 3.350,- | NU KUN KR.

2.675,-
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Digital kølemanifold
VDG-4-S1 er en robust og praktisk kølemanifold for ni forskellige kølemidler. For ekstra
overskuelighed og nem aflæsning er enheden forsynet med to separate og baggrundsbelyste display. Er desuden forsynet med skueglas for inspektion af flow og tilstand af kølemidlet. Enhederne på displayet kan skifte imellem psi, bar, kPa, MPa, kgf/cm² eller vakuum
som måles i InHg. VDG-4-S1 har integreret temperaturføler, der viser temperatur i enten °C
eller °F. VDG-4-S1 kan bruges til ni forskellige kølemidler; R32, R290, R410A, R134a, R123yf,
R407C, R404a, R22 og R507. Bemærk at denne manifold ikke er funktionel til R717 eller
andre ammoniak kølemidler. VDG-4-S1 leveres i praktisk taske der indeholder, batterier,
slanger og fittings.

EL-NR.: 63 98 530 121
NORMALPRIS 1.995,- | NU KUN KR.

1.595,-

Kølemiddellækagedetektor
Skal der søges efter lækage, så kan Elma RLD4 hjælpe. Sensoren er monteret på en lang
fleksibel arm, så du nemt kan komme til, hvor pladsen er begrænset. Sensoren på Elma
RLD4 er ultra følsom og kan for fx R-134a/R22 detektere utætheder helt ned til 3 gram/år.
Instrumentet kan detektere alle CFC-kølemidler inkl. R32, samt R410A. Elma RLD4 detekterer tilstedeværelsen af et kølemiddel både med en akustisk og visuel alarm, hvor intensiteten er stigende med den målte koncentration.
Elma RLD4 har indbygget Reset-funktion, både manuel og automatisk, hvorved sensoren
ignorerer en eventuelt omgivende koncentration af kølemiddeler og først giver alarm når
sensoren detekterer koncentrationer, som er højere end hvor instrumentet blev resat. Elma
RLD4 leveres komplet i praktisk beskyttelsestaske med testgas, inkl. betjeningsvejledning
og batterier.

EL-NR.: 87 98 338 581
NORMALPRIS 1.995,- | NU KUN KR.

1.595,-

SYSTRONIK EUROLYZER STx
– Meget mere end en bare en
suveræn røggasanalysator!
EUROLYZER STx er en smart og praktisk røggasanalysator fra SYSTONIK, og kan
konfigureres med op til 3 måleceller til detektering af henholdsvis O2, CO (H2-kompenseret og op til 9999ppm) og alternativ NO med tilhørende beregning af NOx. Vi anbefaler
EUROLYZER STx til måling på kedler der fyrres med gas, olie og biobrændsel. Analysatoren måler desuden temperatur på både røggas og den atmosfæriske luft der indsuges
til forbrændingen, hvorved analysatoren også beregner virkningsgrad(h), røggastab(QA),
luftoverskudskoefficienten (Lambda (l)), dugpunkt (Tdew), samt værdien af CO2.
EUROLYZER STx er ligeledes udrustet med et integreret differenstrykmanometer med
et måleområde fra 0 til ±150 mbar, som anvendes til kontrol af skorstenstrækket som
er et krav, i forbindelse med det lovpligtige årlige eftersyn. Dette differenstrykmanometer kan ligeledes anvendes til kontrol af forsyningstrykket på fx gasinstallationen, altså
til målinger, hvor der måles i forhold til atmosfæretrykket. Ønsker man også at have
mulighed for måling af trykfald over fx et filter, kan EUROLYZER STx også vælges med
et egentligt differenstrykmanometer, altså hvor både ”+ og –” studsen er tilgængelig.
Vælges dette kan instrumentet dermed også anvendes til lufthastighed og flowmåling
fx i rørkanaler med pitotrør.
Endelig har EUROLYZER STx Bluetooth, hvorved instrumentet kan aflæses via Smartphone, og er derudover også kompatibel med de mere end 30 forskellige CAPBs
måleprober. Se dem alle på vores hjemmeside www.elma.dk.

Vi vedlægger med nedenstående tilbud gratis, et basishåndtag, SYSTRONIK CAPBs STm (værdi kr. 995,-) med

EL-NR.
63 98 969 491
63 98 969 514
63 98 969 501
63 98 969 527

PRODUKT/MÅLEOMRÅDE/ANVENDELSE
NORMALPRIS		
PRIS
SYSTRONIK EUROLYZER STX, O2, CO, Skorstenstrækmåler		
11.995,-		
9.995,SYSTRONIK EUROLYZER STX, O2, CO, Differenstrykmanometer		
12.495,-		
10.595,10.595,SYSTRONIK EUROLYZER STX, O2, CO, NO, Skorstenstrækmåler		
14.995,-		12.745,SYSTRONIK EUROLYZER STX, O2, CO, NO, Differenstrykmanometer		
15.995,-		13.595,-

Alle vores røggasanalysatorer leveres naturligvis komplet og klar til brug i en praktisk aluminiumskuffert.
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bluetooth, som er kompatibelt med de mere end 35 CAPBs måleprober. Fx snifferen,
GS10, til brændbare gasser ideelt til lækagesøgning i forbindelse med tæthedskontrol
af gasinstallationer.

ID-Nr. 41175

Elma X One – Spændingstester som
kan det hele!
Med Elma X One genopfinder Elma spændingstesteren. Aldrig har der været så mange
smarte og gennemtænkte funktioner i ét Instrument. Elma X One er en smart sand RMS
multitester, som kombinerer spændingstesteren med en åben strømtang i meget slankt
design. Velegnet til L-AUS arbejde og kontrol af spændingsløs tilstand.
Elma X One har udskiftelige ledninger med 4mm bananstik og måler spænding 6…1000V
AC/DC, strøm 0-200A AC samt modstand 0-50kΩ. Opfylder IEC 61010-1 KAT IV 600V /
IEC 61243-3 og leveres komplet med batterier, vejledning og smart bæltetaske.

EL-NR: 63 98 210 205 | NORMALPRIS KR. 1.195,- | NU KUN KR.

995,-

Opladelig isolationstester med tre
prøvespændinger
DAVO-MEG 1002 er en dansk produceret analog isolationsmåler af meget høj kvalitet
z Valgfri prøvespænding 250, 500 og 1000V samt direkte aflæsning uden omregning
z Test knap med elektronisk holdefunktion og automatisk afladning af kapacitet
z Indbygget voltmeter og genopladeligt batteri med ekstra stor kapacitet
DAVO-MEG 1002 er kendt som den mest solgte isolationstester i Danmark i mere
end 50 år. Leveres komplet med taske, genopladeligt batteri, lade-ledning,
prøveledninger og dansk brugsanvisning. Opfylder EN61010-1 KAT III..

EL-NR. 87 98 301 819 | NORMALPRIS 2.975,- | NU KUN KR.

2.495,Elma Instruments A/S

Top installationstester og GRATIS
el-løbehjul
Elma Combitest 425 + Megawheels E-Scooter S1. Combitest 425 installationstester med farveskærm og dansk software tilbyder alle målinger du kan ønske dig
efter ny 60364 standard. Betjeningen, via den store farvetouchskærm, guider dig
intuitivt gennem alle målinger. Gem målingerne og send dem hjem på kontoret
via den gratis app HT Analysis til både iOS og Android. Leveres klar til brug i taske
inkl. dansk software, prøveledninger, prøvepinde og krokodilleklemmer.
Køb nu og spar 1.000 kr kr. på Combitest 425 og få et GRATIS e-løbehjul
med i købet! (begrænset antal)
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EL-NR.: 87 98 339 409 | NORMALPRIS KR. 10.995,KAMPAGNESÆT COMBITEST 425+E-SCOOTER KUN KR.

7.995,-
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