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PQ-BOX 50/150/200/300  

Power Quality Analyzers 
 

De PQ-BOX Power Quality Analyzers van a-

Eberle zijn het perfecte meetgereedschap 

voor het meten, analyseren en opsporen 

van problemen in uw electrische installatie 

of distributie net.  

 

 Een geschikt toestel voor elke toepassing 

 Inclusief GRATIS software WIN-PQ Mobil 

 WIFI beschikbaar in elk toestel 

 Eénvoudige con5guratie met de WIN– PQ App 

 Eénvoudig in gebruik START en STOP principe 

 Klasse A toestellen conform IEC61000-4-30 ed. 3 

 Geschikt voor energie audits vlgs ISO 50001 

 Standaard rapporten EN50160 & IEC61000-2-2 / 2-4 

NAJAAR 

PROMOTIES 

2022 

Contacteer ons voor  

een vrijblijvende offerte 

info@prometeq.be 

Artikel

PQ-BOX eindejaaraktie

   - € 200,- korting voor bestellingen tussen 2.000 € en 3.999 € 

   - € 350,- korting voor bestellingen tussen 4.000 € en 6.999 € 

   - € 500,- korting voor bestellingen hoger dan 7.000 € 

Alle PQ-BOXEN worden standaard geleverd met de WIN-PQ Mobil software, spannings-

meetsnoeren, een testrapport en draagkoffer.

Vele toebehoren leverbaar zoals Rogowski stroomflexen, stroomtangen, 4G Modem, … 



Geavanceerde infrarood warmtebeeldcamera FLIR E52 
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 € 4.149 
Incl. Thermal Studio 
Pro software  
voor 1 jaar 

De FLIR E
� is het instapmodel uit de FLIR Exx reeks. Door zijn geavanceerde techno-
logie is deze camera het ideale gereedschap voor de inspectie van gebouwen, elec-
trische installatie of zonnepanelen. 

• Infrarood sensor �&' x ()' pixels 

• Display: ,&' x &)' pixels 

• Meetbereik –�' tot +

'°C 

• Thermische gevoeligheid: < '.'
°C 

• Standaard geleverd met �&° x ()° Autocal lens (andere lenzen beschikbaar) 

• ( to &x continu zoom 

• Met MSX functie en Meterlink 

• FLIR Thermal Studio Pro software met Route Creator  
 

De levering omvat: robuuste FLIR koffer, FLIR E52 Infrarood camera 
met 24° lens, 2 oplaadbare batterijen, batterij lader met power supply, 
Front Lens en bescherming, bandjes (hand en pols), draagriem, lens 

doekje, geprinte documentatie, 8GB SD kaart, USB kabels, licentie-
kaarten: FLIR Thermal Studio Pro (nu met GRATIS 12 maanden 

abonnement ipv 3 maanden), FLIR Route Creator Plugin voor Ther-
mal Studio Pro (gratis 3 maanden abonnement). 

FLIR C5 - Pocket 

warmtebeeldcamera 
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 € 674 
i.p.v. € 749 

Deze uiterst compacte pocket-
formaat infrarood warmtebeeld-
camera levert uitstekende prestaties 
en heeft bovendien ook cloud con-
nectiviteit. 

• Infrarood sensor (,' x (�' pixels 

• Meetbereik –�' tot +&''°C 

• 
 Megapixel visuele camera 

• MSX functie voor gemakkelijke 
beeldherkenning 

• Wifi en cloudconnectiviteit met de 
FLIR Ignite™-cloud  

• � / (' jaar jaar garantie 
 

De levering omvat de FLIR C5    
camera, oplaadbare 3.7V li-Ion bat-
terij met oplader, stekkeradapter, 
USB kabel en handleiding. 

FLIR E6xt - De allround 

warmtebeeldcamera 
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€ 2.149 
Met GRATIS 
meettang CM78 of 
CM85 De FLIR E,xt heeft de beste prijs-

kwaliteit verhouding van de FLIR Ex 
reeks. De combinatie van de infra-
rood foto met een visuele foto en de 
unieke MSX® functionaliteit maken 
de camera onvergelijkbaar met welke 
dan ook in zijn prijs klasse.  

• Infrarood sensor �&' x ()' pixels 

• Meetbereik –�' tot +

'°C 

• Thermische gevoeligheid < ',',°C 

• MSX functie voor gemakkelijke 
beeldherkenning 

• FLIR Tools, visuele camera, pic-
ture in picture, kleuralarm, hot- & 

coldspot, WiFi  

• � / (' jaar jaar garantie 
 

De levering omvat de FLIR E6xt, 
draagkoffer, Li-Ion batterij met opla-
der, stekkeradapter, USB kabel en 
handleiding. 
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Artikel Bestelnr. Actieprijs

FLIR C5 89401-0202 € 674

   - Incl. Li-Ion batterij, Wifi & Flir Ignite Cloud i.p.v. (€ 749)

Artikel Bestelnr. Actieprijs

FLIR E52-24 84502-0301 € 4.149

Inclusief FLIR Route Creator Plugin voor 3 maanden en 

GRATIS 12 maanden abonnement voor Thermal 

Studio Pro software

+ T300243

Artikel Bestelnr. Actieprijs

FLIR E6xt 63907-0804 € 2.149

   - Incl. Li-Ion batterij, Wifi & draagkoffer / met GRATIS CM78 of CM85



Tester voor E-laadpalen en elektrische installaties 
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€ 1.795 
i.p.v. € 2.175 
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€ 925 
i.p.v. € 1.089 

MetraHIT IM TECH BT 
Milli-ohmmeter, multimeter 
en datalogger 
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€ 1.699 
i.p.v. € 1.916 

Testinstrument voor het  testen van PV 
panelen en strings tot ('''V / �' A. Het 
toestel blinkt uit door zijn compacte 
afmetingen en lichtgewicht (
'' gr). 
 

• Conform EN,�&&, 

• Spanningsmeting tot (''' V DC 

• Stroommeting tot �'A 
(direct) 

• Isolatieweerstands-
meting met �
', 
'' of 
('''V ('...�' MOhm) 

• Aardfoutmeting 

• Aardgeleiderweerstand
-meting (RPE) 

• Polariteit check 

• PVSUN MEMO = incl. Interface, 
geheugen en software 
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€ 445 
i.p.v. € 529 

De PROFITEST MTECH + IQ is een mul�func�onele tester voor elektrische installa�es. Het toestel beschikt over een uitgebreid 

geheugen en de testresultaten kunnen éénvoudig naar de IZYTRONIQ so*ware geëxporteerd worden voor het opstellen van 

een testrapport. De PROFITEST MTECH+ in combina�e met de  METRALINE PRO TYPE EM II adapter vormen de ideale set voor 

het testen van E-laadpalen. In het PROFITEST MTECH+IQ E-Mobility pakket zijn nog tal van extra toebehoren meegeleverd. 

ProfiTEST PV SUN  
Test instrument voor 
zonnepanelen en strings 

Met de MetraHIT IM TECH BT heeft 
U het ideale gereedschap in handen 
om controles uit te voeren op moto-
ren, machines en in elektrische instal-
laties. 

• Milli-ohmmeting &-draads met �'' 
mA of (A 

• TRMS multimeter met M'''' digits 

• Data logger voor M'' ''' meet-
waarden 

• M (/� » TFT kleurendisplay 

• Uitwisselbare Li-Ion batterij 

• M jaar waarborg 

• Standaard geleverd met DAkkS 
kalibratierapport 

• Vervangtoestel voor de MetraHIT 
�OM en �OI 

Artikel Bestelnr. Actieprijs

MetraHIT IM TECH BT M272S € 1.699

   - Incl. Li-Ion batterij, 1 paar KC4 Kelvin klemmen, ( € 1916)

     draagkoffer, Softwarelicentie en DAkkS kalibratierapport

Artikel Bestelnr. Actieprijs

PROFITEST PV SUN M360C € 925 (i.p.v. 1,089)

PROFITEST PV SUN MEMO M360D € 1,255 (i.p.v.1,475)

PVSUN-Sensor vr irandiantie, temperatuur en 

inclinatiehoek

Z360N € 399 (i.p.v. 463)

Artikel Bestelnr. Actieprijs

PROFITEST MTECH+ IQ M535L € 1.795 (i.p.v. 2.175)

METRALINE PRO TYP EM II Z525G € 445 (i.p.v. 529)

PROFITEST MTECH + IQ E-Mobility Pakket M536R € 3,094 (i.p.v. 3.640)



SDM120 & SDM630  
MID Energiemeter met puls 
uitgang of Modbus RTU 
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Vanaf 

€ 20 

De SDM-reeks energiemeters zijn 
geschikt voor éénfazen of driefazen net-
ten en laten toe om op éénvoudige ma-
nier uw energieverbruik te monitoren. 

• SDM(�': ( x �M' V /  ',�
 - 
 (&
)A 

• SDM,M': M x &''V + N / ',
 - (' (('')A 

• Meet V, A, W, F, PF, kWh, kVA  

• MID goedgekeurd 

• Met pulsuitgang of Modbus RTU 

• Hoge nauwkeurigheid: Klasse B 

• Geschikt voor DIN rail montage 

Power Measuring Unit 

AM3000  

De AMM''' is een universele 
power meter voor het permanent 
meten, bewaken en analyseren 
van electrische netten of ver-
bruikers. 

• (&& x (&& mm 

• Standaard met Ethernet en 
webbrowser 

• 
 inch kleuren TFT scherm 

• Klasse ',�S vlgs IEC,�'
M-
�(/�� 

• & spanning & & stroomingangen 

• Harmonische analyse 
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€ 549 
i.p.v. € 649 

Galgenbergstraat 52 

9290 Berlare 

T:+32 52 399 750 

info@prometeq.be 

www.prometeq.be 

www.prometeq.be 

www.warmtebeeldcamershop.be 

www.mul�meterstore.be 

Prometeq is gerechtigd de actievoorwaarden eenzijdig aan te passen. Zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn 

onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, incl Recupel en Bebat bijdragen en zijn geldig tot 31.12.2022. De acties zijn niet combineerbaar met andere 

acties en/of prijsafspraken. Voor bestellingen lager dan €100,- netto worden € 22,- administratie-, verpakking– en verzendingskosten aangerekend. 

Artikel Bestelnr. Actieprijs

SINEAX AM3000 AM3000-1111 0000 00 € 549

   - Inclusief Ethernet en webserver ( € 649)

MetraLINE DM62 
TRMS digitale multimeter 
met bargraph en ABS! 
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€ 125 
i.p.v. € 142 

De digitale multimeters van Gos-
sen Metrawatt worden ge-
kenmerkt door hun uniek ABS 
systeem. Dit voorkomt verkeerd 
gebruik of verkeerde aansluiting 
van de multimeter. 

• TRMS multimeter met bargraph 

• CAT IV M'' V / CAT III ,'' V 

• Met rubberen bescherming 

• Set veiligheidsmeetsnoeren 

• Incl. testrapport 

• M jaar waarborg 

• TOP KWALITEIT voor een 

ZACHTE PRIJS 
 

PeakTech P1660 
Vermogen meettang 
1000A ac tot 750 kW 
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€ 146 

De PeakTech 1660 is een 1- en 3-
fase TrueRMS AC meettang met 
veel extra functies, zoals de meting 
van spanning (ACV), werkelijk ver-
mogen (kW), schijnbaar vermogen 
(kVA), blindvermogen (kVAR), 
energie (kWh), de arbeidsfactor 
(Cosφ), frequentie (Hz) en fase-
hoek (°). Alle meetwaarden zijn ook 
in slecht verlichte ruimtes af te 
lezen op het verlichte LCD-display. 
Naast deze veelvoud aan 
meetfuncties biedt dit apparaat een 
pc-interface voor data-acquisitie via 
USB, een intern geheugen voor 99 
meetdatasets, een min./max. en 
datahold-functie. Door de uitste-
kende prijs-kwaliteitverhouding, 
uitgebreide accessoires en de vele 
meetfuncties is dit apparaat bij 
uitstek geschikt voor gebruik in de 
handel en industrie. 

Artikel Bestelnr. Actieprijs

MetraLINE DM62 digitale multimeter M197A € 125 (i.p.v. 142)

incl. Rubberen bescherming, meetsnoeren en testrapport

Artikel Bestelnr. Actieprijs

SDM120D - 1x230V met pulsuitgang SDM120D € 20

SDM630D - 3x400V+N met pulsuitgang SDM630 Pulse € 70

SDM120 MODBUS - 1x230V met Modbus SDM120Modbus € 40

SDM630 MODBUS - 3x400V+N met Modbus SDM630Modbus-V2 € 110

Artikel Bestelnr. Actieprijs

PeakTech P1660 vermogenmeettang P1660 € 146


