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349

€ excl. btw

Test en Universele Controle

PACK VOOR DE ELEKTRICIEN

437,60 € excl. btw
C.A 5233
+ MA4000D-350
+ 3 accessoires cadeau

Multimeter TRMS Ampèremeter met
flexibele sensor en 3 accessoires cadeau

Neem “deze basics” overal mee naar toe voor al uw
elektrische onderhoudswerkzaamheden!

Ref. actie: P01299967

Multimeter C.A 5233

Alles in een en daarmee DE REFERENTIE voor de elektricien

•
•
•
•
•

De ideale aanvulling voor iedere multimeter voor
metingen op moeilijk bereikbare plaatsen

Uitstekende prestaties: - Gelijk-/wisselspanning: 1.000 V
- Directe meting sterkte gelijk- of
wisselstroom tot 10 A
- Capaciteits- en temperatuurmeting
Functioneel: spanningsdetectie zonder contact
Veiligheid: bescherming tegen overspanningen tot 8 kV
Leesbaarheid: display met achtergrondverlichting 6.000 punten met
bargraaf
Robuust: geïntegreerde schokbestendige koker
600 V
CAT IV

IEC

61010-2-033

IP

54

Ampèremeter met flexibele sensor
DigiFlex MA 4000D-350

•
•
•
•
•

Toegankelijkheid: zeer flexibele Ø: 100 mm
Groot meetgebied: wisselstroom tot 4.000 AAC
Uitstekende prestaties: TRMS met bandbreedte tot 3kHz
Praktisch: display 4.000 punten, de stroomsterkte kan direct
worden afgelezen
Functioneel: autorange en functies HOLD & MAX HOLD
600 V
CAT IV

TRMS

TRMS

Accessoires CADEAU
Transporttas

Houd uw handen vrij...
Vereenvoudig uw werkzaamheden...
Magnetische
meetpennen
Alleen voor
spanningsmetingen

Multifix
Magnetisch
bevestigingsaccessoire
Compatibel met C.A 5233 en
MA4000D

OPLOSSINGEN
999

€ excl. btw

Elektrische veiligheid

PACK AARDWEERSTANDSMETER

1 465 € excl. btw

C.A 6417
+ tablet Android* 8’’ - 16Gb
& ijkingslus cadeau
Ref. actie: P01299969

Bluetooth aardemeter met
tablet Cadeau

Voer veilig en snel een controle uit van de aardlussen
en bekijk uw rapporten onmiddellijk op de touch screen
tablet die u cadeau krijgt!

Aardweerstandsmeter C.A 6417
•
•
•

•

Gebruiksgemak: OLED display met uitstekende verlichting
Ergonomie: brede bek Ø = 35 mm,
eenvoudig te openen: gepatenteerde hanteerbaarheid
Metingen en functionaliteiten:
- aanduiding van de contactspanning met alarm voor gevaarlijke spanning
- automatisch vasthouden (HOLD) bij het openen van de tang
- gelijktijdige weergave van Ω en A
- meting van de lusinductantie
- registratie van de waarden
Communicatie: communiceert via Bluetooth en beschikt over een Android
applicatie – Google play
600 V
CAT IV

CADEAU

Tablet* Android 8" - 16 Gb

CADEAU

IP

40
IJkingslus

*Tablet: deze aanbieding geldt uitsluitend voor het model Lenovo A8-50 of gelijke waarde

799

€ excl. btw

PACK ISOLATIEMETING

Megohmmeter

Lekstroomtang

1 040 € excl. btw
C.A 6524 + F 65
+ meetsonde cadeau

Het ideale Duo om snel alle isolatieproblemen op te sporen!
Isolatiemeter C.A 6524

Ref. actie: P01299968

•
•
•
•
•

Isolatiemeter: testspanning tot 1.000 V,
meetgebied tot 200 GΩ
Continuïteitstester: continuïteitstest op 200 mA
Functies multimeter: spanning en weerstand
Opslag in geheugen: tot 300 metingen
Praktisch: magnetische koker voor magnetische
bevestiging
600 V
CAT IV

IP

54

IEC

61557

TRMS

Multimetertang F 65
•
•

CADEAU

Bedieningssonde meting met
zaklampfunctie

•

Uitstekende prestaties: snelle controle van
lekstroom, resolutie: 10 μA
Functies multimeter: stroomsterkte tot 100 A,
gelijk- en wisselspanning, frequentie, weerstand en
geluidscontinuïteit
Functioneel: omklemming Ø : 28 mm
10 µA

10 000
counts

TRMS

Speciaal voor Thermografie!
Thermische camera C.A 1950
Ideaal voor uw thermische inspecties:
elektriciteitsnet en de bouw

C.A 1950
Thermische camera

999

Praktisch: een autonomie tot 13 uur
Uitstekende prestaties:
focus free met gezichtsveld van 20°x20°
Snel: start binnen 3 seconden
Robuust: valbestendigheid tot 2 m
Functioneel: stem annotatie mogelijk
Ergonomisch: met een hand te hanteren
Autonomie: voeding op 4 NiMH accu’s
Inclusief software voor het maken van CamReport rapporten

IP

54

2m

•
•
•
•
•
•

Ref. actie:
P01651901

80
x
80

BMP

Groep CHAUVIN ARNOUX
EXPERT OP MEETGEBIED

4 FRANSE FIRMA’S

Het in 1893 in de Franse hoofdstad Parijs opgerichte bedrijf Chauvin Arnoux is er in
de loop van de eeuwen in geslaagd om zijn deskundigheid op het gebied van het
ontwerp, de vervaardiging en de verkoop van meetinstrumenten voor professionele
gebruikers te ontwikkelen.
Van portable instrumenten tot vaste elektrische apparatuur en van energieprestaties
en de beheersing van de gehele thermische procesketen tot de industriële metrologie
beantwoordt het aanbod van de groep Chauvin Arnoux aan alle problemen waar de
klant mee geconfronteerd kan worden in iedere sector (ambachtelijke sector, industrie,
overheid…).

met een uitstekend product- en
dienstenaanbod

Portable test- en
meetinstrumenten

Temperaturen
in industriële
processen

Enkele cijfers
een omzet van 100 miljoen euro
10 filialen wereldwijd
900 medewerkers

Tellen, meten en
energieprestaties

7 productiesites

Metrologie en
reglementaire
controles

6 onderzoeksafdelingen wereldwijd
11% van de omzet wordt geïnvesteerd in R&D

Chauvin Arnoux International
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18 - FRANKRIJK
Tél. : 01 44 85 44 38
Fax : 01 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

Uw dealer

A-measure bvba
cuylitsstraat 94
B-2018 Antwerpen
info@a-measure.be
www.a-measure.be
0032(0)475/33 24 22

DP3818 - 12/16 - BS - Niet-contractueel document - Lenovo is een gedeponeerd merk van Lenovo (Lenovo is geen partner van deze aanbieding). Eigenschappen te bevestigen tijdens de bestelling.
Deze aanbieding kan niet met een andere gecombineerd worden en is uitsluitend, buiten Europees Frankrijk en Zwitserland, geldig van 1 februari t/m 31 juli 2017

1 290 € excl. btw

Een ontwerp dat overal
tegen bestand is
•
•

€ excl. btw

