
en ontvang een gratis 
Fluke-product!

Krijg meer bij aankoop van een  
TI-camera!

Koop een Fluke 
Ti480 PRO of 
TiX580 
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Dit is het moment om die warmtebeeldcamera van Fluke te kopen die u al op het oog hebt. 
Maar welke warmtebeeldcamera kiest u?

Meer informatie over deze promotie en 
de twee warmtebeeldcamera's Ti480 
PRO en TiX580.  
Ga naar www.fluke.nl/FreeFluke

Fluke Ti480 PRO 
warmtebeeldcamera

 • Verbeterde gevoeligheid
 • Scherpere beelden op het 

scherm
 • Meerdere 

rechthoekmarkeringen
 • 9 kleurenpaletten
 • Verwisselbare slimme lenzen
 • Draadloze connectiviteit en 

rapportage

1. Koop tussen 1 maart en 30 juni 2023 een Fluke Ti480 PRO of TiX580 warmtebeeldcamera
 · Aankoop moet worden gedaan bij een geautoriseerde Fluke-distributeur. 
 · Een aankoopbewijs in de vorm van een betalingsbewijs of factuur is vereist. 
(Pakbon, inkooporders/orderbevestigingen worden niet geaccepteerd als aankoopbewijs)

 · De gekwalificeerde warmtebeeldcamera's van Fluke zijn: Ti480 PRO en TiX580.
 · Claim uw gratis Fluke-instrument hier: www.fluke.nl/freefluke-claim

2. Ontvang uw gratis nieuwe product van Fluke en geniet ervan!

Gratis Slimme 2X  
infrarood-telelens van Fluke

Gratis Slimme 2X infrarood-
groothoeklens van Fluke

Gratis Fluke 279 FC  
True-RMS-multimeter  
met warmtebeeldtechniek

Gratis Fluke PTI120 
pocketwarmtebeeldcamera

Fluke TiX580 
warmtebeeldcamera

 • Ongeëvenaarde opnameflexibiliteit 
(180 graden draaibare lens)

 • Geavanceerde analyse mogelijk
 • Gevoelig LCD-aanraakscherm
 • Verhoogde resolutie op camera
 • Nauwkeurige temperatuurmeting
 • Draadloze connectiviteit en 

rapportage

Koop  
er één

Kies  
er één

Tijdelijke aanbieding:  1 maart – 30 juni 2023

Hoe komt u in aanmerking voor de promotie en kunt u uw gratis 
Fluke-instrument claimen?



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/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mijn-kws/
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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