
ATP ZX-1A

Features Besondere Merkmale Caractéristiques
•  Heated Pentode sensor (patented)
•  Highest sensitivity < 1 gr/yr
•  For halogen refrigerants
•  Re-engineered for maximum performance
•  No false alarms due to temperature differences 

or contamination
•  One touch reset

•  „Heated Pentode“ Sensortechnologie (patentiert)
•  Höchste Genauigkeit < 1 Gramm/Jahr
•  Für Halogen-Kältemittel
•  Überarbeitet und verbessert für maximale Leistung
•  Kein Fehlalarm durch Temperaturschwankun-

gen oder Verschmutzungen
•  Ein-Tasten-Reset

•  Pentode chaude (breveté)
•  La plus grande sensibilité < 1 gr/an
•  Pour fluides frigorigènes halogènes
•  Reconfiguré pour de meilleures performances
•  Pas de fausses alarmes dues à des différences 

de température ou contamination
•  Remise à zéro par un seul bouton

Part Number / Teil Nr. / 
No.Code

Replacement Parts / Ersatzteile / Complémentaires Pieces

TIF ZX-2 Heated Pentode™ Sensor / Sensor / Capteur

TIF ZX-3E 230 V/50 Hz Battery Charger / Ladegerät / Chargeur

TIF ZX-6 Remote Battery Charging Base / Batterie-Ladestation / Station de charge de batterie

TIF ZX-10 Flexible Probe (includes Filter and Tip) / Flexibler Prüfschlauch (inkl. Filter und Spitze) / Tuyau flexible d‘essai (y compris 
le filtre et la buse)

TIF ZX-11 12 V DC Battery Charger (cigarette lighter style) / 12 V DC Batterie-Ladegerät
(mit KFZ-Adapter) / Chargeur de batterie 12 V DC (avec adaptateur voiture)

TIF ZX-14 Filter and Tip / Filter und Spitze / Filtre et embout

TIF ZX-15 Filter / Filter / Filtre

TIF ZX-20 Nickel-Metal Hydride (NiMH) Battery Pack / Batteriezelle / Batteryelle

TIF ZX-25 Hard carrying case / Hartschalenkoffer / Étui rigide
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Leak Detection / Lecksucher / Détecteurs de fuite



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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