Nieaf-Smitt Test & Meet Mania
SafetyPAT 3140 - Apparatentester
De SafetyPAT 3140 is een complete VCA/NEN 3140 tool voor het
periodiek keuren van arbeidsmiddelen. Nu gedurende de aktieperiode
bij aanschaf van de SafetyPAT 3140 de EazyMM multimeter gratis!
•
•
•
•
•
•
•

Aardlekschakelaar controle volgens NEN 3140 (30 mA)
3-fase reële lekstroom (middels optionele testadapter)
Checklist voor niet-elektrische arbeidsmiddelen
Automatische herkenning van bekende objecten (hertesten)
Ingebouwde digitale camera
Werkt zowel op accu-pack als 230 V voeding
Volledig Nederlandstalig

RCT-C - Aardlekschakelaar tester

Artikelnummer: 626000854

De RCT-C is speciaal ontwikkeld om
de aardlekschakelaars (ALS) conform
de NEN 3140 te testen. De tester is
ideaal om de ALS van zwerfkasten
te controleren op aanspreekstroom
en tijd.
•
•
•
•
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Aanspreekstroom van de ALS
Aanspreektijd van de ALS
Spanningsdetectie fase - aarde
Teststroom van 10/30/100/
300/500 en 650 mA

Introductie € 186,-

SafetyPAT 3140 + EazyMM
626000822

van € 1.799,-

Voor € 1.595,SafetyPAT 3140 starterskit + EazyMM
626000823

van € 2.499,-

Voor € 2.295,SafetyPAT 3140 upgradekit + EazyMM
626000824

van € 2.149,-

Voor € 1.945,EazyPV Solar Installatieset

Artikelnummer: 626000765

InstalTest XE - Installatietester

Artikelnummer: 626000821

Installatietester om snel en eenvoudig de complete
installatie te controleren volgens NEN 1010 en NEN 3140.
Met de draaischakelaar zijn de metingen snel te selecteren.
•
•
•
•

Aardingsweerstand
GOED/FOUT indicatie
Unieke autotest functie
Compleet met draagtas,
aansluit- snoeren en
software

van € 899,-

Voor € 850,-

Met de EazyPV Installatieset kunnen PV-installaties op een snelle wijze
worden gecontroleerd. Met deze set kunnen alle PV elektrische parameters worden gemeten volgens de NEN EN 62445 norm.

EazyIR - Compacte infrarood
camera

• Meten binnen 1 minuut!
• Meten van isolatie- en aardingsweerstand
• Meten van kortsluitstroom (Isc) en open
klemspanning (Voc)
• Meten van stroom en vermogen (met NI T38)
• Meten van zonnesterkte (met IRM 100)
• Zonnesterkte (Wm2), paneel- en buitentemperatuur

Artikelnummer: 626000739

De EazyIR is de ideale tool voor
het opsporen van hotspots en
warmtepatronen en het nauwkeurig
en contactloos meten van temperatuur.

Solar
Solar

• Nauwkeurig meten via 30:1 spot
• Duidelijke meting via ronde meetspot
• Opslag via SD kaart (meegeleverd)

EazyPV

De set bestaat uit de EazyPV, IRM 100,
NI T38 en PVLink software.

van € 1559,-

Voor € 1399,www.nieaf-smitt.nl

van € 269,-

Voor € 245,-

EazyVolt Basic - Spanningstester

Artikelnummer: 626002000
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De EazyVolt Basic is een compacte, betrouwbare en robuuste
automatische spanningstester tot 690 V voor het meten van
AC-en DC-spanning, single-pole fase detectie en continuiteit.
•
•
•
•
•

Volautomatisch
Fail safe (geen batterij voor VAC/DC meting)
Hoorbaar geluid (wanneer batterij goed is)
Direct in WCD te gebruiken
Bediening met één hand

Introductie € 35,NI L204 - Lux meter

Artikelnummer: 626000837

Compact lichtsterkte meter met ingebouwde sensor.
• Max. bereik 200.000
Lux of 20.000 Fc
• Max hold
• Automatische
uitschakeling
• Batterij indicator
• Data hold

Contactloze spanningsdetector

Voor € 79,-

•
•
•
•
•

50...1000 VAC
Optisch en akoestisch
signaal bij spanningsdetectie
Zelf test
Zaklamp
Schakelt automatisch uit

Combineert professionele multimeter
eigenschappen met de foutzoekmogelijkheden van een isolatieweerstand
meter.
• Automatische True RMS meter
• Isolatieweerstand
100/250/500/1000 V
• Temperatuur
• Stroommeting tot
20 A (AC/DC)
• IP 67 (waterdicht)

van € 359,-

Voor € 315,-

NI 11R - True RMS
stroomtang
Artikelnummer: 626005033

van € 14,95

Voor € 11,-

Registratie kalibratie oproepservice
Registreer kosteloos uw apparaat bij Mors Smitt en waarborg uw kalibratie termijn!
Door u aan te melden voor de kalibratie oproepservice krijgt u 1 maand voor het
verstrijken van de kalibratiedatum een oproep dat uw test instrument gekalibreerd
dient te worden.
Indien u uw apparaat registreert en binnen 13 maanden
na aanschaf laat kalibreren in ons eigen kalibratielab
ontvangt u bovendien 1 jaar EXTRA garantie!
Ga naar www.morssmitt.nl/kalibratieregistratie voor de
voorwaarden en registreer uw test instrument(en).

In samenwerking met:

Mors Smitt B.V. - Vrieslantlaan 6 - 3526 AA Utrecht
T 030 - 288 1311 - E sales.msbv@wabtec.com

Artikelnummer: 626005050

VoltBeeperPLUS

Artikelnummer: 626000593

van € 99,-

NI 405PLUS - Multimeter
met isolatieweerstand

De ergonomische stroomtang is geschikt
voor verschillende metingen: wisselstromen, wissel- en gelijkspanningen,
weerstanden en frequenties.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

True RMS
AC stroom
AC/DC spanning
Continuiteit
Weerstand
Frequentie
Min-max hold
Auto range
Automatische
uitschakeling
• Verlicht display

van € 149,-

Voor € 115,Nieaf-Smitt is a brandname of Mors Smitt

www.nieaf-smitt.nl
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