DE

BASICS

Van 1 september t/m 31 december 2017

Oplossingen energieprestaties
en elektrische veiligheid
CA.

1.000 €
KORTING

KNAL

4 Packs
tegen

prijzen!

CADEAU

CA.

400 €
KORTING
Gopro
camera

CADEAU

Vermogens- en
energieanalysator
C.A 8336

+

talrijke

CA .

accessoires

100 €

Android tablet

KORTING

8˝ - 16 Gb

Testapparaat
voor spanningen
& continuïteit

LOCAT-N C.A 6681

+

talrijke

Digitale
multimeter
TRMS AC
MTX 203

Kabeldetector

PEL103

accessoires

C.A 757

CADEAU

Registreerapparaat
voor energie

CADEAU

Tas
Testapparaat voor
stopcontact

Energieprestaties

OPLOSSINGEN

POWER QUALITY PACK

3.990 €

excl. BTW

4.861,25 € excl. BTW
Ref. Promo
P01299972

 Vereenvoudig uw ingrepen met dit

uiterst complete pack!

CA.

1.000 €
KORTING

Driefasen netwerk- &
energieanalysator Qualistar+
met alle bijbehorende
accessoires...

+1

C.A 8336

voedingsadapter
via de fase 1.000 V

Meet, analyseer en pas uw elektriciteitsnet
aan. Om de diagnose van de kwaliteit van
uw stroomvoorziening te stellen:

•
•
•
•
•

5 spanningsingangen & 4 stroomingangen
Metingen voor een balans van de vermogens en
berekening van vervormend vermogen
Meting van de harmonischen tot de 50e rangl

+5

Magnetische
meetpennen

Opnemen van alle transiënten en golfvormen,
met instelling van alarmen
Startstroom metingen over 10 minuten
1.000 V
CAT III
CEI

61000-4-30

600 V
CAT IV

4U

4I

IP

53

+9

EN

50160

Reeling Box
Haspels voor
snoeren met
magnetische
behuizing

Rapporten EN 50160

 opro HERO
G
camera CADEAU!

Software

+1
Stroomsensoren*
Ook te koop, ontdek ons uitgebreide assortiment Ampflex
sensoren en stroomklemmen voor Qualistar+ C.A 8336.
Meer info: www.qualistar.chauvin-arnoux.com
* Niet inbegrepen in dit pack

Ideaal voor het
verwerken van
de data en het
genereren van
rapporten

& elektrische veiligheid
ENERGIEBESPARINGSPACK

2.140 €

Alles inbegrepen, van de registratie tot
de bewerking van het rapport!

excl. BTW

2.505,00 € excl. BTW
Ref. Promo
P01299970

Registreerapparaat voor vermogen
& energie PEL 103 met alle
bijbehorende accessoires...

CA.

400
€
KORTING

+3

PEL 103

Controleer de kwaliteit van uw elektrische installatie
en bespaar energiekosten!

•
•
•
•
•

Driefasen registreerapparaat (spanning/stroom/vermogen)
Visualisering in real time en op afstand van uw metingen met Ethernet

Compatibel met alle elektriciteitsnetten

+4

Compact en magnetisch voor bevestiging op een metalen kast

IP

1.000 V
CAT III

600 V
CAT IV

+1

*Android tablet 8 " - 16 Gb

558,50 € excl. BTW
Ref. Promo
P01299973

CA .

100 €

KORTING

PACK VOOR DE ELEKTRICIEN
H
 et ideale duo: lokaliseer, meet &
detecteer veilig iedere storing!
Testapparaat
Kabeldetector
LOCAT-N C.A 6681 C.A 757
Om dwars door muren en
vloeren te kijken

•
•
•
•

Detecteert kabels, zekeringen en
stroomonderbrekers, elektrische
vloerverwarming en metalen buizen
Bestaat uit een zender en een
ontvanger
Gebruik op al dan niet onder spanning
staande installaties
Geluids- en visuele indicatie om de
geleider intuïtief te kunnen volgen
300 V
CAT III

Magnetische
meetpennen

software

Android Tablet*
CADEAU!

excl. BTW

+1

Voedingsadapter
via de fase

Registratie van de gegevens op een SD-kaart, tot meerdere maanden

54

460 €

MiniFlex®
sensoren

Het testapparaat dat denkt
dat het een multimeter is!

•
•
•
•

Beschikt over alle functionaliteiten van
een multimeter
Geleverd met een flexibele sensor
voor metingen tot 300 A
Contactloze spanningsdetectie
Gebruik met één hand

600 V
CAT III

IP

54

tas
CADEAU !

Ideaal voor het
verwerken van
de data en het
genereren van
rapporten

MULTIMEETPACK

164 €

excl. BTW

Ref. Promo
P01299971

Digitale multimeter MTX 203 TRMS
met TX 0004 cadeau
MTX 203
•
•
•
•
•

Veelzijdige multimeter: meting van spanning, stroom,
weerstand, capaciteit… en temperatuur
Resolutie tot 6.000 punten
Automatische meting TRMS AC op alle kalibers
Schokbestendige en magnetische behuizingsmantel
voor bevestiging op een metalen kast
Scherm met achtergrondverlichting en ingebouwde
zaklamp
600 V
CAT III

IP

54

Testapparaat
voor
stopcontact
cadeau!

TX0004,

Controleer op veilige wijze
de wandcontactdozen,
verifieer de fasevolgorde

Groep CHAUVIN ARNOUX
EXPERT OP MEETGEBIED
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…).

4 FRANSE FIRMA'S

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

Tellen, meten en
energieprestaties

900 medewerkers
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
Tél. : 01 44 85 44 38
Fax : 01 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

SADINTER GROUP
Rue Marguerite Bervoets, 59
1190 Bruxelles
Tél. : +32 (2) 349 09 11
info@sadinter.be
orders@sadinter.be

DP3928 - 07/17 - EG - Niet-bindend document. Lenovo en Gopro doen niet mee aan deze aanbieding. Beperkte voorraad cadeaus.
Eigenschappen te bevestigen tijdens de bestelling. Deze aanbieding kan niet met een andere gecombineerd worden en is uitsluitend geldig van 1 september t/m 31 december 2017, zolang de voorraad strekt.

Evalueer het veiligheidsniveau
van uw elektriciteitsinstallatie!

178,50 € excl. BTW

