KWALITATIEF HOOGWAARDIGE
MEETOPLOSSINGEN

FLIR ONE PRO
THERMOGRAFIE VIA
SMARTPHONE

€ 379,-

EXTECH EN150
COMPACTE
11-IN-1
MULTIMETER

€ 287,-

ATV-DATALOGGERS
HOGE MEETNAUW
KEURIGHEID EN
INCL. KALIBRATIE
CERTIFICAAT

€ 169,-

WWW.ATAL.NL

WINTER 17/18
AANBIEDINGEN

VEILIGHEID
& GEZONDE
OMGEVING
VLX-serie;
sensoren
met kleuren TFT scherm
NIEUW
EXTECH 510 SERIE
MEETINSTRUMENTEN
VOOR EEN VEILIGE
WERKOMGEVING

De nieuwe 510 serie bestaat uit compacte instrumenten die zijn ontworpen om snelle en nauwkeurige metingen te
doen onder verschillende omgevingscondities. Veiligheidskundigen kunnen deze gebruiken om de gezondheid en
veiligheid op de werkplek te waarborgen.
Elk meetinstrument bevat een groot LCD display met een helder achtergrondlicht. Nuttige datafuncties zijn data
hold, evenals minimum en maximum metingen. De Auto-Power-Off-functie waarborgt de levensduur van de batterij.
De statiefbevestiging ervoor zorgt dat gebruiker het instrument op een vaste plaats kan positioneren om variatie in
routinemetingen te voorkomen (statief additioneel te bestellen, model EX-TR100).

EX-AN510:

Praktische 4-in-1 luchtsnelheidsmeter
Bevat functies om de luchtsnelheid, luchtstroom, luchttemperatuur en temperatuur te meten.
De ingebouwde mini-vleugelradsensor zorgt voor een
hoge meetnauwkeurigheid.
De K-temperatuursensor meet de oppervlaktetemperatuur tot 1300 °C.

€ 139,-

EX-LT510:

Compacte Lux-lichtmeter
Meet de lichtintensiteit tot 20.000 Lux met een resolutie
tot 1 Lux. Ideaal voor testen en controleren van binnenverlichting, beveiliging- en noodverlichting in bijvoorbeeld
parkeergarages, trappenhuizen en gangen.

EX-RHT510:

Hygro-Thermometer Psychrometer
Biedt de mogelijkheid om de relatieve vochtigheid, temperatuur, dauwpunt en natte bol te meten.
Controleer de vochtigheids- en temperatuuromstandigheden in woon- en professionele omgevingen om
comfort en veiligheid te garanderen. Een type K-temperatuursensor is inbegrepen voor
het meten van temperaturen tot
~ 250 °C.

€ 119,-

EX-SL510:

Geluidsmeter met hoge nauwkeurigheid
De ultracompacte geluidsmeter voldoet aan standaard
klasse 2 met een nauwkeurigheid van ± 1dB, waarmee
snel en betrouwbaar geluid kan worden getest.
A & C wegingscurves van 35 tot 130 dB met snelle en
langzame responstijdmodus.

€ 119,-

€ 149,-

COMPLETE SET VAN
BOVENSTAANDE (4) INSTRUMENTEN
INCLUSIEF GRATIS ROBUUSTE
ATAL OPBERGKOFFER (AT-KK02) T.W.V. €85,BESTELCODE EX-510-SET

€

EX-EN150
COMPACTE 11-IN-1
OMGEVINGSMETER

De EN150 is een compacte Hygro-Thermo-Anemometer met UV-lichtsensor. De
11-in-1 omgevingsmeter is voor zowel binnen- als buitenomstandigheden. Met
de ingebouwde UV-sensor meet u UV-lichtniveau en het natuurlijk zonlicht.
Tevens uitgevoerd met sensoren voor luchtsnelheid, luchtstroom, temperatuur,
relatieve vochtigheid, natteboltemperatuur, dauwpunt, warmte-index, windchill,
luchtdruk en hoogte. Compleet met ingebouwde multiparametersensoren,
polsband en CR2032 batterij.

WINTERAANBIEDING
van € 359,95

nu voor € 287,-

•
•
•
•

249,-

KENMERKEN

Verlicht LCD display (auto off na 5 seconden)
Data Hold functie ‘bevriest’ display waardes
Automatische uitschakelfunctie
Optioneel Pt -1000 temperatuursensor (EN100-TP) voor externe
temperatuur metingen

BEZOEK WWW.ATAL.NL
VOOR ALLE EXTECH MEETOPLOSSINGEN

€ 525,-

BINNENKLIMAAT
AT-CO250
PORTABLE
MEETINSTRUMENT
BINNENKLIMAAT
CO2, TEMP. & R.V.

De ATAL CO250 is een handzame portable meetinstrument voor controle metingen
van het binnenklimaat in bijvoorbeeld kinderdagverblijven, kantoorgebouwen,
scholen, ziekenhuizen en kassen. Naast meting van de temperatuur, relatieve
vochtigheid en het CO2-niveau wordt tevens de dauwpuntswaarde en de natte bol
temperatuur gemeten.
Een perfect instrument voor bijvoorbeeld een gebouwbeheerder, arbo-preventie
medewerker of technisch adviseur.

Normaal € 379,-

KENMERKEN

WINTER
AANBIEDING

•
•
•
•
•
•
•
•

€ 289,-

Onderhoudsvrije NDIR (niet-dispersieve infrarood) CO2-sensor
Programmeerbare alarmgrenswaarde (middels geluidssignaal)
Compleet geleverd met 4 stuks batterijen (AA) en een opbergkoffer
CO2 meetbereik van 0 tot 9999 ppm
Temperatuur meetbereik van -10 tot 60 °C
Relatieve Vochtigheid meetbereik van 0,0 tot 99,9%
Natte bol meetbereik van -5 tot 60 °C
Dauwpunt meetbereik van -20 tot 60 °C

De AT-DT9981-M is een portable meetinstrument voor het bepalen
van de concentratie zwevende deeltjes in bijvoorbeeld kantoren en
cleanrooms. Het instrument omvat een 6-kanaals fijnstofmeter met
formaldehyde- en koolmonoxide sensoren en meet (fijn)stofdeeltjes
in deelbereiken tot 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 2.5 μm, 5.0 μm en 10.0
μm.
Compleet met weergave van de stofdeeltjes in μg/m3 zoals nu in
Nederland wordt gespecificeerd. Via de ingebouwde camera kan met
behulp van het fraaie 2.8”TFT kleurenscherm eenvoudig een videoof foto opname worden gemaakt. Via de meegeleverde analyse
software kunt u de beelden koppelen aan de metingen. Een echte
toegevoegde waarde voor uw meetrapport!
•
•
•
•
•
•

Meet tegelijkertijd 6 kanalen met verschillende deeltjesgrootte
Tevens weergave in μg/m3
Meting van temperatuur, R.V., formaldehyde en koolmonoxide
Ingebouwde foto- en videocamera
Dataopslag op meegeleverde 4 Gb micro-sd kaart
Geleverd als complete meetset in robuuste opbergkoffer

AT-DT9881-M
FIJNSTOFMETER MET FORMALDEHYDE
EN KOOLMONIXIDE SENSOREN
WINTERAANBIEDING
COMPLETE SET INCLUSIEF
OPBERGKOFFER

van € 1.195,-

voor € 1.045,-

METEO - SENSOREN
Voor uiteenlopende meteo
toepassingen introduceren
wij een robuuste windsnelheid en windrichtingsensor
met analoge 4-20mA
uitgang. Deze sensoren
zijn vervaardigd van aluminium en zijn eenvoudig te monteren. Het standaard
uitgangssignaal is eenvoudig aan te sluiten op een PLC of gebouwbeheer
systeem.

ATS-AC15N
Professionele natuurlijk geventileerde weerhut
(solar radiation shield)

Meetbereik windsnelheidssensor 0 tot 50 m/s
Meetbereik windrichtingssensor 0 tot 360°

Met behulp van deze
professionele natuurlijk
geventileerde weerhut
kunt u uw kostbare
sensoren beschermen en
voorkomt u meetfouten
door stralingsinvloeden.
Geschikt voor temperatuur- en relatieve
vochtigheidssensoren van
diverse fabrikaten.

Robuuste meteosensoren
voor meting van windsnelheid
en windrichting

Nu € 225,- per stuk

Voor accurate temperatuur- en relatieve vochtigheidmetingen in de
buitenlucht dienen temperatuur- en relatieve vochtigheidssensoren in een
beschermde omgeving te worden geplaatst.

€ 195,- *
AT-FST200-201
WINDSNELHEID

AT-FST200-202
WINDRICHTING

*Ook leverbaar in uitvoering
met actieve ventilatie, prijs
en specificaties op aanvraag.

THERMOGRAFISCHE / WARMTEBEELD CAMERA’S
NIEUW
FLIR ONE PRO
THERMOGRAFIE
VIA SMARTPHONE

De FLIR ONE PRO is de nieuwe generatie revolutionaire warmtebeeldcamera’s die eenvoudig te koppelen zijn aan een smartphone of tablet.

KENMERKEN

De FLIR ONE PRO maakt het visualiseren van ‘warmtebronnen’ eenvoudig zodat objecten waargenomen kunnen worden die met het blote oog
onzichtbaar zouden blijven.

•
•
•
•
•

De lichtgewicht camera is eenvoudig aan te sluiten op een Apple® of
Android® smartphone of tablet en is direct klaar voor gebruik.
Ideaal hulpmiddel voor snelle inspecties en opsporen van problemen.

FLIR ONE PRO - ANDROID

FLIR ONE PRO-IOS

COMPATIBEL MET:

COMPATIBEL MET:

Android-apparaten (5.0.0 en
hoger) met een USB-Caansluiting.
Onder andere:
Samsung S8, S8+
Samsung Galaxy A5
Google Pixel, Pixel XL
Google Nexus 6P

Apple devices (5.0.0 en hoger)
met een lighting aansluiting.
Onder andere:
iPhone 8, 7, 7 Plus
iPhone 6(s), 6(s) Plus
iPhone SE
iPhone 5(s)
iPad, iPad mini

€ 379,-

KENMERKEN
•
•
•

Inclusief koord, USB kabel, oplader en 8 Gb Micro SD Card,

De FLIR C3 is werelds eerste zakformaat warmtebeeldcamera met Wi-Fi interface voor o.a. gebouwinspectie. De nieuwe FLIR C3 is zo compact en krachtig dat
deze op ieder gewenst moment ingezet kan worden om vocht- en warmteproblemen etc. op te sporen.
Door zijn compacte design (125 x 80 x 24 mm) past de C3 warmtebeeldcamera
in iedere broekzak en is dus altijd binnen handbereik.
Traceer eenvoudig verborgen warmtepatronen die duiden op energieverspilling,
constructiefouten, hotspots in elektrokasten, problemen met lagers en leidingen
en meer. Met FLIR’s gepatenteerde MSX® real-time beeldverbetering en een helder gebruiksvriendelijk touchscreen met automatische oriëntatie, legt de camera
warmtebeelden tot in het kleinste detail vast.

€ 649,-

KENMERKEN

•
•
•

WINTER
AANBIEDING

nu voor € 269,-

Met een spot-ratio van 24 op 1 kunt u op veilige afstand
nauwkeurige metingen verrichten. De FLIR-TG165 is een
voudig te bedienen door gebruik van intuïtieve menu iconen en
dubbele laserpointers.

•
•
•

•

van € 299,-

Uitgerust met FLIR’s exclusieve Lepton® micro thermische
camera helpt de FLIR-TG165 u bij de identificatie van warmte
patronen, betrouwbare temperatuur metingen en het opslaan
van beelden en gegevens voor rapporten.

WINTERAANBIEDING

•
•

FLIR TG165:
SPOT THERMOMETER
MET WARMTEBEELD
TECHNOLOGIE

De FLIR TG165 overbrugt de kloof tussen single spot IR
thermometers en FLIR’s warmtebeeldcamera’s en geeft u
het voordeel van thermische beeldvorming om u te helpen
onzichtbare temperatuur problemen te ontdekken.

NIEUW
FLIR C3
DE KRACHTIGE
WARMTEBEELDCAMERA
IN POCKET
FORMAAT

•

Uitvoering voor iOS of Android
Resolutie 160 x 120 pixels
Thermische gevoeligheid 0.15 °C
Temperatuurmeetbereik -20 tot +400 °C
Ingebouwde batterij zodat de batterij
van de smartphone gespaard wordt
Automatische shuttering van de Lepton
thermografie cameramodule
Inclusief beschermhoes
Gratis Flir One App met nieuwe
mogelijkheden zoals warmtebeeld
panoramas en timelapse
Gepatenteerde MSX technologie voor
verbeterde beeldkwaliteit

Thermische gevoeligheid: < 0,10°C
80 x 60 IR-resolutie (4.800 pixels)
Voorzien van nieuwste MSX technologie (320 x
240 pixels)
Meetbereik -10 tot +150°C FOV: 41° x 31° / 0,5m
Voorzien van 3” LCD display (320 x 240 pixels)
Levensduur batterij > 2 uur

80 x 60 IR-resolutie (4.800 pixels)
Meetbereik -20 tot +380°C
Voorzien van 2,0” TFT LCD display (176
x 220 pixels)

DATALOGGERS
ATV-DATALOGGERS
De populaire ATV-serie dataloggers maakt al
geruimte tijd deel uit van het ATAL-assortiment. De robuuste en betrouwbare loggers
worden voor ontelbare meetapplicaties ingezet. Dag in, dag uit en dat al ruim 10 jaar lang!
Om dit te vien heeft ATAL twee populaire dataloggers uit de ATV-serie geslecteerd die met
een winterkorting worden aangeboden.

ATV-11E
Temperatuur & R.V.
Normaal per stuk €189,-

KENMERKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
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32.000 meetwaarden
Robuuste vormgeving
Hoge meetnauwkeurigheid
Uitschakelbaar LCD-scherm
Batterijlevensduur minimaal 5 jaar
(batterij eenvoudig zelf te vervangen)
Fraaie analyse software (NL)
Compleet met kalibratie-certificaat
Nu 3 jaar product garantie

ATV-ClimaTrend
CO2, Temperatuur & R.V.
Complete meetset incl. starterkit
met uitgebreide software

Nu € 169,-

Nu € 779,-

Meetset zonder starterkit
en software

Als “3-pack” (set van 3 stuks)

Nu € 469,-

Nu € 669,-

NIEUW
THERMOKOPPEL MULTI-LOGGER EML-02E:
MEERKANAALS DATALOGGER ZONDER COMPROMIS
Voor de veeleisende gebruiker
heeft ATAL nu een uitbreiding op de
EML-serie dataloggers beschikbaar.
De meerkanaals thermokoppel
datalogger EML-02E kan i.c.m. thermokoppels voor een grote verscheidenheid van meetparameters worden
ingezet.
Mogelijkheid voor uitvoeren van berekeningen o.b.v. de uitgevoerde metingen; bijv. berekening van temperatuurverschil tussen twee meetkanalen
. Perfect inzetbaar voor metingen in
de proces- en food industrie

KENMERKEN
•
•
•
•
•
•
•

4-kanaals uitvoering
Robuuste vormgeving met
helder LCD-scherm
Geheugenopslag tot 1.000.000
meetwaarden
Alarm mogelijkheden
Communicatie via USB /
RS232
Batterijvoeding (oplaadbaar) of
via netadapter
Inclusief nieuw ATAL-Vision
software

4 X THERMOKOPPEL INGANG
Type K, J, S, B, T en N
De thermokoppel ingangen zijn
tevens geschikt voor koppeling van
signalen in het bereik van -18 tot +18
mV of -60 tot +140 mV; toepasbaar
voor aansluiting van bijv. heat-flux
sensoren

Nu € 529,VERSIE MET ETHERNET
INTERFACE

R.V.
Resolutie
Nauwkeurigheid
Temperatuur
Resolutie
Nauwkeurigheid
Atm. druk
Resolutie
Nauwkeurigheid
Loginterval
Geheugen
Afmetingen

TEMP. & R.V.
EX-RHT30
0.1% - 99.9%
0.1%
±3%
-30°C - 70°C
0.1°
±1.0°C
n.v.t.
n.v.t
n.v.t
30 sec. tot 2 uur
per grootheid
elk 24.000 metingen
110x40x19mm / 90g

TEMP./R.V./ATM. DRUK
EX-RHT35
0.1% - 99.9%
0.1%
±3%
-30°C - 70°C
0.1°
±1.0°C
300 to 1100 hPa
0.1 hPa
±3 hPa
30 sec. tot 2 uur
per grootheid
elk 16.000 metingen
110x40x19mm / 90g

Nu € 115,-

Nu € 135,-

€ 729,-

EX-RHT30 & EX-RHT35
USB DATALOGGERS
Meten en registreren was nog nooit zo eenvoudig. Met
behulp van deze USB stick/datalogger kunt u eenvoudig de
temperatuur/relatieve vochtigheid meten en registreren.
Tevens leverbaar in uitvoering met barometrische druk.
Automatische
aanmaak van een
PDF-rapport met
grafische weergave
van de meting of
een Excel-bestand
middels meegeleverde Windows
software

VIDEO ENDOSCOOP / CAMERA INSPECTIE
EX-BR250 ENDOSCOOP
MET DRAADLOOS
TFT-KLEURENSCHERM

KENMERKEN
•

Deze praktische borescoop is uitgevoerd met
een afneembaar 3,5” TFT kleuren LCD-display
waarmee de inspectie ook draadloos is te volgen
(max. afstand 10 m.) Deze mini waterdichte (IP67)
camera biedt een hoge resolutie en is voorzien
van LED-verlichting met dimmer, zodat het
meetobject te allen tijden goed zichtbaar is. De
flexibele inspectiekabel is ruim 90 cm lang. De
levering is zeer compleet met alle benodigde aansluitkabels, voedingsadapter en een opbergkoffer.

•
•
•

Camera resolutie 640 x 480
(PAL) Flexibele inspectiekabel
Uitgevoerd met een afneembaar 3,5” TFT kleuren
LCD-display
Beschikt over een 2GB
geheugenkaart
Voorzien van LED verlichting
met dimmer om het object bij
te lichten

WINTERAANBIEDING

VE100 VIDEO ENDOSCOOP VOOR
BOUWKUNDIG ONDERZOEK
Een handzame endoscoop ideaal voor bouwkundig
onderzoek (spouwmuur, boven plafonds en controle van
houtrot). De set bestaat uit een RVS lans met zijwaartse
camera (met 2 power LED’s) en een draadloos 3,5 inch
LCD display.
Met behulp van de power LED’s is het zicht ongeveer
1,5 m. Zowel de camera als het LCD display zijn batterij
gevoed en kunnen middels een netadapter worden opgeladen. Het LCD display ondersteunt
MicroSD kaarten tot max 32Gb voor opslag van beelden
en video beelden.

€ 279,-

KENMERKEN
•
•
•
•
•
•
•

2.4 Ghz draadloze transmissie tussen camera en monitor
Mini roestvrijstalen lans ø9 mm
RVS-lans lengte 300 mm
Zij-aanzicht camerakop - 380TVL
Video-uit-functie
Waterdicht niveau: IP67 (alleen camerabuis)
Ingebouwde oplaadbare Li-batterij voor zowel camera
als monitor

WINTERAANBIEDING
COMPLETE SET INCLUSIEF
OPBERGKOFFER

€ 349,-

ATAL zal begin 2018 haar dienstverlening verbreden met een uniek
cloud-based platform waarop de
meetgegevens van diverse sensoren
kunnen worden gevisualiseerd.
De nieuwe `Internet-of Things’
(IoT)-sensorlijn zal gelijktijdig worden
geïntroduceerd.

INTRODUCTIE JANUARI 2018
IOT-PLATFORM
“MEASUREMENT AS A SERVICE”

Meetdata van o.a. temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en lichtsterkte
kan via de nieuwe portal “24/7”
worden geanalyseerd.
De gunstige prijsstelling, de fraaie
rapportage- en beheertools alsmede
de uitgebreide alarmeringsmogelijkheden maken het concept zeer
interessant voor een veelvoud van
meetapplicaties.
Begin 2018 zullen wij u uitgebreid
informeren!

ATAL B.V.
Ampèrestraat 35-37
NL-1446 TR Purmerend
Postbus 783
NL-1440 AT Purmerend
Tel:
+31-(0)299 - 630610
E-mail:
info@atal.nl
Website:
www.atal.nl

CONDITIES:
De “winteraanbiedingen” gelden voor bestellingen t/m 31 januari 2018. Alle prijzen zijn netto in EUR. (€) per stuk excl. BTW. Levering is franco huis Benelux vanaf € 500,- netto. Voor bestellingen tot € 500,- wordt € 15,- in rekening gebracht voor verzend- en administratiekosten.
De “winteraanbiedingen” gelden niet in combinatie met andere acties of klantspecifieke kortingen die mogelijk al op lopende aanbiedingen of
offertes zijn verstrekt. Indien u over een product nadere informatie wenst dan kunt u dit terugvinden op onze website www.atal.nl of kunt u
telefonisch contact opnemen via ons telefoonnummer (+31) (0)299-630610.
Op alle aanbiedingen en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

