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Lichttestadapters
Voor veilig en betrouwbaar testen met de lichttestadapters
Deze complete set lichttestadapters is gemaakt voor uw veiligheid bij het testen van 
lichtpunten. De adapters kunnen worden gebruikt samen met verschillende soorten test- en 
meetinstrumenten met testkabels die zijn voorzien van 4mm-veiligheidsconnectoren. Met 
deze adapters kunnen verschillende tests worden uitgevoerd aan lampfittingen, waarbij de 
testprobes niet meer op hun plaats hoeven te worden gehouden en betrouwbaar en veilig 
contact wordt gegarandeerd.

Functies en kenmerken 
• Eenvoudig te gebruiken, bediening 

met één hand 
• Optimaal en veilig contact met 

lichtpunten 
• Lage contactweerstand (belangrijk 

voor metingen van netweerstand)
• Extra veiligheidsbarrière 

(vingerbescherming) 
• Ontwerp met kleine, stevige 

behuizing
• 4mm-veiligheidsaansluiting
• Onderhoudsvrij

Specificaties
De lichttestadapters zijn 
beschikbaar voor verschillende 
fittingen:   
E27, B22, E14, B15, GU10. 

• Los verkrijgbaar en in een set

Toepassingen
Lichttestadapters zijn perfect 
voor gebruik in combinatie met 
de volgende producten:

• Installatietesters 
• Isolatietesters
• Kabelzoekers
• Spanningsmeting en 

-monitoring (PQ)

ADPTR-KIT1-EUR
Lamptest-adapterset EUR bestaande 
uit een complete set met 5 adapters 
(E27, B22, E14, B15, GU10) en een 
draagtas.

ADPTR-B15-EUR
Lichttestadapter

ADPTR-B22-EUR
Lichttestadapter

ADPTR-E14-EUR
Lichttestadapter

ADPTR-GU10-EUR
Lichttestadapter

ADPTR-E27-EUR
Lichttestadapter

 Onderdeelnr. Naam instrument Beschrijving

4854873 ADPTR-B15-EUR Lichttestadapter B15

4854858 ADPTR-B22-EUR Lichttestadapter B22
4854864  ADPTR-E14-EUR Lichttestadapter E14
4854847  ADPTR-E27-EUR Lichttestadapter E27
4854886  ADPTR-GU10-EUR Lichttestadapter GU10
4854835 ADPTR-KIT1-EUR Lichttest-adapterset



Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en  
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten 
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de  
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een 
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten 
worden behandelt door technici die zijn opgeleid door de fabrikant 
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er 
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie 
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact. 

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een 
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de 
scope bij accreditatienummer K105.

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en  
Zaventem beschikken wij ook over een laboratorium op wielen 
met de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde 
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten  
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. 
Via een gratis webportal (mijnkws.nl) heeft u altijd 
en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten
	� Uitgebreid assortiment
	� Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
	� Deskundig advies
	� Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy
	� Trainingen (individueel en klassikaal)
	� Cursussen en workshops
	� Demonstratie- en instructievideo’s
	� Whitepapers

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 21004

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie Cursussen en workshops Mobiele Service

Kijk voor een overzicht van al onze 
diensten op euro-index.nl/diensten

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
mailto:verkoop%40euro-index.nl?subject=
https://www.euro-index.nl/nl/kwaliteit/
https://www.rva.nl/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
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https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mobiele-service/
https://www.euro-index.nl/nl/euro-index-academy/cursussen-workshops/
https://www.euro-index.nl/nl/kalibratielaboratorium/
https://www.euro-index.nl/nl/servicebalie/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/over-ons/
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