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Charging Cradle & Travel Charge Adaptor for remote charging of your instrument on-the-go>>

Fire Investigation Kit

What’s in the case?

Ultimate Performance

The ION Science Fire Investigation Kit with Tiger XT VOC Detector has been specifically designed to  
provide you with all the tools for a convenient, easy-to-use solution for the detection of volatile organic 
compounds (VOCS) within fire and arson investigation applications. 

Fire investigation teams are responsible for the examination and assessment of suspected arson related 
sites, and further analysis of suspicious samples. Investigators require a solution for the fast discovery of 
potential arson incident accelerants and initial crime scene VOC assessment. 

Tiger XT or Tiger XTL VOC Detector for rapid, accurate response to VOCs>>

Bump Test Pen for simple, quick reassurance that your detector is responding to the presence of  
volatiles prior to use

>>

AA Tiger XT Battery Pack as an emergency power source during long shifts or when access to a 
charging point is not available

>>

1m Flexi Probe for versatile, practical detection of VOCs in hard to reach places>>

Rugged Carry Case for easy, secure and robust transportation of Tiger XT and the accessories>>
USB Cable for fast data download>>
Mains Adaptor allows charging worldwide>>
Exhaust Barb which can be connected to a collection bag to allow users to collect samples  
for further lab analysis

>>

Quick Start Guide for ease of use with no specialised training required>>

PTFE Filters (pack of 10) spares are provided for quick and simple Tiger XT maintenance>>

The Fire Investigation Kit provides fast,  
accurate detection of VOCs with exceptional 
resistance to humidity and contamination!



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
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