
   AC/DC spanningsmeting tot 600V
   AC/DC stroommeting tot 10A
   Weerstand tot 40MΩ

1021R

De Kyoritsu 1021R is een klassieke digitale TRMS multimeter, 
voorzien van extra functies en wordt geleverd incl. draagtas. 

   AC/DC spanningsmeting tot 690V
   LCD display
   Continuïteitstest

   Bereik AC stroom 1000A
   Bereik AC/DC spanning 600V
    Weerstandsmeting tot 600KΩ 
en continuïteitstest

KT171 2117R

6516BT-KIT

De Kyoritsu KT171 is een elektrische tester, uitermate 
geschikt voor het testen van AC en DC spanning tot 
690V en het meten van continuïteit en faserotatie. 

De Kyoritsu 2117R is een digitale 
TRMS stroomtang tot 1000A met 
multimeterfuncties waardoor hij geschikt is 
voor universeel gebruik.

1051

De Kyoritsu 1051 is een professionele en zeer complete True 
RMS multimeter die geschikt is voor vrijwel alle toepassingen 
en voorzien is van automatisch afsluitbare meetbussen.

   Basisnauwkeurigheid 0,09%
    AC/DC spanningsmeting tot 1000V
   AC/DC stroommeting tot 10A

€ 299,-

   Isolatieweerstandsmeting
   Aardlekschakelaartest voor A, AC, B, F en EV RCD’s
    Voorzien van geheugenfunctie en een duidelijk afleesbaar 
kleurenscherm

De Kyoritsu 6516BT-KIT is een zeer complete 
multifunctionele installatietesterkit met Bluetooth die alle 
benodigde meetfuncties biedt conform NEN 3140.

Nu bij aanschaf een gebruikerstraining (voor 1 persoon) voor: € 215,-

Genoemde prijzen zijn bruto prijzen en exclusief BTW. Geldig vanaf 17-09-2022. Rev. 2.2

VOUCHER TRAINING
€ 215,-

€ 149,- € 326,-

€ 1.475,-

€ 129,-
€ 113,-
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https://www.have-digitap.nl/art/30391786
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https://www.have-digitap.nl/art/30481414


   Isolatieweerstandsmeter met 
testspanning van 50V tot 1000V

    Weerstandsmeting met 200mA
   IP67 behuizing

   AUTO-modus voor het 
uitvoeren van een reeks 
metingen na één druk op de 
START-knop

   Complete kit incl. Bluetooth 
IRM-1 zonnestralings -en 
temperatuurmeter

   Kan worden gebruikt 
voor cat. 1-metingen 
volgens norm EN 62446

MIC-10

PVM-1020-KIT

De Sonel MIC-10 is een compacte 
universele isolatieweerstandsmeter 
voor storingzoeken, meten aan 
motoren en NEN 3140 metingen.

De Sonel PVM-1020 meter is 
waarschijnlijk ‘s werelds kleinste 
fotovoltaïsche systeemmeter met 
aanzienlijk aantal meetfuncties.

   Kit bestaande uit de Sonel PAT-85 apparatentester met  
Nederlandstalig menu, software, meetsnoeren en draagtas

    Beschermingsweerstandstest met 200mA, 10A of 25A
    Isolatieweerstandstest met 100V, 250V, 500V of 1000V

PAT-85-KIT

De Sonel PAT-85 is een zeer gebruiksvriendelijke NEN 
3140 apparatentester met wifi en PAT Server cloud service 
functionaliteit, voorzien van een geïntegreerde accu en 
Nederlandstalig menu.

De Sonel MPI-540-PV is een uiterst 
multifunctionele installatie tester met speciale 
meetfuncties voor zonnepaneelinstallaties.

   Meting van photovoltaïsche (PV) 
installaties volgens norm EN 62446

   Universele installatietester NEN 1010/NEN 3140
   Met aardverspreidingsmeetfunctie en vermogensanalyzer

MPI-540-PV

Genoemde prijzen zijn bruto prijzen en exclusief BTW. Geldig vanaf 17-09-2022. Rev. 2.2

EVSE-01

    Laadpaaladapter voor het testen van 
laadstations voor  
elektrische voertuigen

    Snel en volgens de geldende voorschriften
   Geschikt voor de gehele Sonel MPI-serie 
installatietesters

De Sonel EVSE-01 laadpaaladapter maakt uitgebreide 
metingen mogelijk op 1-fase en 3-fasen laadstations, met en 
zonder ventilatie.

BESTEL

MEE

Nu bij aanschaf een gratis gebruikerstraining (voor 1 persoon)

Nu bij aanschaf een gebruikerstraining (voor 1 persoon) voor: € 215,-

Nu bij 
aanschaf een 
gebruikerstraining 
(voor 1 persoon) 
voor: € 265,-

VOUCHER TRAINING
€ 265,-

VOUCHER TRAINING
€ 215,-

VOUCHER TRAINING
GRATIS

€ 508,-

€ 3.503,-

€ 692,-

€ 2.015,-

€ 1.650,-
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https://www.have-digitap.nl/art/40029412
https://www.have-digitap.nl/art/30315447
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https://www.have-digitap.nl/art/30613431


C5

   Thermische resolutie 160x120 pixels
   Temperatuurbereik -20°C tot +400°C
   Thermische gevoeligheid 70mK

   Temperatuurbereik -20°C tot +300°C
   MSX® technologie: real-time thermisch beeld gecombineerd 
met het visuele beeld

   Afstand tot meetoppervlak 24:1

ONE PRO IOS / USB-C  

TG165-X

De FLIR ONE Pro verandert uw smartphone in een krachtige,  
compacte warmtebeeldcamera en zorgt ervoor dat uw camera 
ook infraroodbeelden kan registreren.

De robuuste FLIR TG165-X visuele infraroodthermometer 
overbrugt de kloof tussen de eenvoudige spot 
infraroodthermometers en de FLIR warmtebeeldcamera’s.

C3-X

   Thermische resolutie 160x120 pixels
   Temperatuurbereik -20°C tot +400°C
   Thermische gevoeligheid <70mK

Met de FLIR C5 bent u altijd klaar 
om onder andere hete zekeringen, 
luchtlekken, vochtlekken en 
elektrische gebreken op te sporen.

   Thermische resolutie 128x96 pixels
   Temperatuurbereik -20°C tot +300°C
    Thermische gevoeligheid <70mK

De FLIR C3-X is geschikt voor 
iedereen die zich bezighoudt met 
gebouwinspecties, facilitair beheer, 
HVAC of elektrische installaties.

Genoemde prijzen zijn bruto prijzen en exclusief BTW. Geldig vanaf 17-09-2022. Rev. 2.2

Nu bij aanschaf een gebruikerstraining 
(voor 1 persoon) voor: € 245,-

Nu bij aanschaf een gebruikerstraining 
(voor 1 persoon) voor: € 245,-

VOUCHER TRAINING
€ 245,-

VOUCHER TRAINING
€ 245,-

€ 749,-

€ 409,-

€ 449,-

€ 569,-
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ONLINE

CHECK
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https://have-digitap.nl/
https://www.have-digitap.nl/art/30598881
https://www.have-digitap.nl/art/30610618
https://www.have-digitap.nl/art/30610036
https://www.have-digitap.nl/art/30565125
https://www.have-digitap.nl/art/30554358
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   Wiretracing (LAN-kabel / telefoonlijn / coaxiale kabel)
   Signalering voor actieve netwerkpoort
   LED indicator voor signaal

UT682

De UT682 netwerk-kabelzoeker bestaat uit een zender en ontvanger, zoekt de 
storing in Ethernet-kabels en is een aanbevolen hulpmiddel voor het traceren van 
problemen van elektronische systemen, communicatiekabels en audio-/videokabels.

   AC spanning 24V~1000V 
   Bandbreedte: 50/60Hz
   Pieptoon en knipperende LED geven nabijheid 
van spanningvoerende delen aan

   Temperatuur: -32°C tot +400°C
   Resolutie: 0.1°C
   D:S ratio: 12:1

    Bepaalt het midden, de randen en de richting van houten 
en metalen balken

   ColorTrip display wordt groen bij balken, blauw bij metaal 
en rood bij spanning.

   DeepScan mode verdubbelt de scandiepte

UT12D-EU UT300S

L550C

De UT12D-EU contactloze AC-spanningsdetector  
wordt veel gebruikt in het onderhoud van laag-
spanningsinstallaties voor het opsporen 
van spanningvoerende geleiders, kabels en 
stopcontacten.

De UT300S van UNI-T is een infrarood 
thermometer waarmee contactloos 
temperatuur van oppervlaktes 
gemeten kan worden.

Deze multifunctionele muurscanner lokaliseert balken, 
metaal en spanningsdraden achter muren, vloeren en 
plafonds.

Genoemde prijzen zijn bruto prijzen en exclusief BTW. Geldig vanaf 17-09-2022. Rev. 2.2

€ 52,-

€ 13,-

€ 63,-

€ 87,50
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