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Beha-Amprobe Downloader

Downloader-documentatiesoftware voor eenvoudige gegevensoverdracht
Met de Beha-Amprobe Downloader-documentatiesoftware kunt u eenvoudig gegevens overbrengen van een
meetinstrument naar een pc. Gedownloade gegevens kunnen worden weergegeven en geanalyseerd met behulp van
ingebouwde formulieren en tabellen. Beha-Amprobe Downloader kan tevens snel gegevens exporteren naar andere
programma's zoals Microsoft Excel. Gegevensanalyses worden gebruikt voor storingzoeken in systemen,
voor preventief onderhoud en voor het opstellen van professionele testrapporten voor klanten.

Belangrijkste kenmerken
• Downloaden van gegevens van
ondersteunde meters:
-- ProInstall-100
-- ProInstall-200
• Toont gedownloade gegevens met
formulier- en tabelweergave voor
eenvoudige analyse
• Maakt het opslaan, opvragen en
afdrukken van de gedownloade
gegevens mogelijk

• Biedt standaard formuliersjablonen
voor snelle weergave van resultaten
met professionele kwaliteit
• Exporteert gegevens met behulp
van de CVS-indeling naar andere
programma's zoals Microsoft Excel

• Voorbeeldweergave van de livegegevens op de pc met behulp van de
Virtual Meter-functie

• Biedt hulpprogramma's voor het
wissen van het geheugen en het
wijzigen van meterinstellingen

Ondersteunde instrumenten
ProInstall-100
ProInstall-200

• Optisch geïsoleerde USB-poort voor
gebruiker- en computerveiligheid

Systeemvereisten

Besturingssysteem: Windows 7 , Windows 8 of Windows 10.
Minimaal aanbevolen hardware: Pentium-microprocessor,
32 MB RAM en 70 MB vasteschijfruimte (100 MB voor installatie)

Naam instrument

Beschrijving

DL-SW-KIT

Beha-Amprobe Downloader-software met kabel

Beha-Amprobe ProInstall-200

Ingebouwde formulieren en tabellen
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Service van EURO-INDEX b.v.
EURO-INDEX b.v. verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis
en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.
Geautoriseerd Service Centrum ..................................................................
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een
Geautoriseerd Service Centrum.
Dit betekent dat uw instrumenten worden behandelt door goed opgeleid en
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.
Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.)
MEER INFO
blijven intact.
Service en kalibratielaboratorium ..................................................................
EURO-INDEX b.v. beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
MEER INFO
in de scope bij accreditatienummer K105.
KWS® .............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
MEER INFO
De kosten zijn laag en voorspelbaar.
Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS ..........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal beschikking
MEER INFO
over uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.
Verhuur van meetinstrumenten .....................................................................


Uitgebreid assortiment

Deskundig advies

Instrumenten worden geleverd

Bekijk de video en
ontdek alles over KWS

Servicebalie

Kalibratie rookgasanalyse

herleidbaar kalibratiecertificaat

met accessoirepakket en
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EURO-INDEX Academy .....................................................................................


Producttrainingen (individueel en klassikaal)

Seminars

Demonstratie- en instructievideo’s

Seminars en workshops

MEER INFO

Kalibratie thermografie
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