
BRIGON 550 
Rookgasmeter

BRIGON 550
De rookgasmeter met CO2-infraroodmeettechnologie voor eenvoudig onderhoud 
aan verwarmingssystemen.

• CO2-meting
• O2-berekening
• Lambda
• CO-meting
• CO onverdund
• Uitlaatgastemperatuur
• Luchttemperatuur
• Uitlaatgasverlies
• Efficiëntie
• Werkt op batterijen
• Meetgeheugen
• Printeruitvoer

Prijs op aanvraag

Het 7 jaar zekerheidspakket
Inhoud: 

• Alle metrologische en functionele controles,
• Hercertificering (herkalibratie met certificaat),
• Vervanging van interne slijtagedelen zoals filters, afdichtingen,

sensoren, pomp, batterijen etc. indien nodig,
• Schoonmaak, software-upgrade indien nodig,
• Garantieverlenging met 12 maanden.

Geldig bij aanmelding binnen 12 maanden na aankoop.

Prijzen en teksten onder voorbehoud van typefouten Brigon 550_NL / 01.06.2020

Haarlerberg 12 | 3825 CD Amersfoort | T +31 33 888 6799 | M +31 65 088 1549 | 
E info@ktc-nederland.com | www.ktc-nederland.nl.

Kalibratieprijs* 
voor de 1e 4 jaar 

€ 125,00 per jaar
en het 5e jaar 
voor € 195,00

BRIGON 550 Rookgasmeter

De rookgasmeter met CO- en O2 sensormeettechnologie 
voor eenvoudig onderhoud aan verwarmingssystemen.

• CO2-meting
• O2-berekening
• Lambda
• CO-meting
• CO onverdund
• Uitlaatgastemperatuur
• Luchttemperatuur
• Uitlaatgasverlies
• Efficiëntie
• Werkt op batterijen
• Meetgeheugen
• Printeruitvoer

Het 7 jaar zekerheidspakket:
•  Alle metrologische en functionele controles,
•  Hercertificering (herkalibratie met certificaat),
•  Vervanging van interne slijtagedelen zoals filters, 

afdichtingen, sensoren, pomp, batterijen etc. indien nodig,
•  Schoonmaak, software-upgrade indien nodig,
•  Garantieverlenging met 12 maanden bij jaarlijks onderhoud via KTC.

Geldig bij aanmelding binnen 12 maanden na aankoop.

BRIGON 550 
Rookgasmeter

BRIGON 550
De rookgasmeter met CO2-infraroodmeettechnologie voor eenvoudig onderhoud 
aan verwarmingssystemen.

• CO2-meting
• O2-berekening
• Lambda
• CO-meting
• CO onverdund
• Uitlaatgastemperatuur
• Luchttemperatuur
• Uitlaatgasverlies
• Efficiëntie
• Werkt op batterijen
• Meetgeheugen
• Printeruitvoer

Prijs op aanvraag

Het 7 jaar zekerheidspakket
Inhoud: 

• Alle metrologische en functionele controles,
• Hercertificering (herkalibratie met certificaat),
• Vervanging van interne slijtagedelen zoals filters, afdichtingen,

sensoren, pomp, batterijen etc. indien nodig,
• Schoonmaak, software-upgrade indien nodig,
• Garantieverlenging met 12 maanden.

Geldig bij aanmelding binnen 12 maanden na aankoop.

Prijzen en teksten onder voorbehoud van typefouten Brigon 550_NL / 01.06.2020

BRIGON 550 
Rookgasmeter

BRIGON 550
De rookgasmeter met CO2-infraroodmeettechnologie voor eenvoudig onderhoud 
aan verwarmingssystemen.

• CO2-meting
• O2-berekening
• Lambda
• CO-meting
• CO onverdund
• Uitlaatgastemperatuur
• Luchttemperatuur
• Uitlaatgasverlies
• Efficiëntie
• Werkt op batterijen
• Meetgeheugen
• Printeruitvoer

Prijs op aanvraag

Het 7 jaar zekerheidspakket
Inhoud: 

• Alle metrologische en functionele controles,
• Hercertificering (herkalibratie met certificaat),
• Vervanging van interne slijtagedelen zoals filters, afdichtingen,

sensoren, pomp, batterijen etc. indien nodig,
• Schoonmaak, software-upgrade indien nodig,
• Garantieverlenging met 12 maanden.

Geldig bij aanmelding binnen 12 maanden na aankoop.

Prijzen en teksten onder voorbehoud van typefouten Brigon 550_NL / 01.06.2020

BRIGON 550 
Rookgasmeter

BRIGON 550
De rookgasmeter met CO2-infraroodmeettechnologie voor eenvoudig onderhoud 
aan verwarmingssystemen.

• CO2-meting
• O2-berekening
• Lambda
• CO-meting
• CO onverdund
• Uitlaatgastemperatuur
• Luchttemperatuur
• Uitlaatgasverlies
• Efficiëntie
• Werkt op batterijen
• Meetgeheugen
• Printeruitvoer

Prijs op aanvraag

Het 7 jaar zekerheidspakket
Inhoud: 

• Alle metrologische en functionele controles,
• Hercertificering (herkalibratie met certificaat),
• Vervanging van interne slijtagedelen zoals filters, afdichtingen,

sensoren, pomp, batterijen etc. indien nodig,
• Schoonmaak, software-upgrade indien nodig,
• Garantieverlenging met 12 maanden.

Geldig bij aanmelding binnen 12 maanden na aankoop.

Prijzen en teksten onder voorbehoud van typefouten Brigon 550_NL / 01.06.2020

*



BRIGON 650 
Rookgasanalyser

BRIGON 650
Het meetapparaat voor installatie, onderhoud en service van 
verwarmingssystemen met extra spoelpomp en draadloos voor Android en 
iO's standaard.

• CO2-meting
• O2-berekening
• Lambda
• CO-meting
• CO onverdund
• NO-meting *optie

• NOonverdunt *optie

• NOx *optie

• Uitlaatgastemperatuur
• Luchttemperatuur
• Uitlaatgasverlies
• Drukverschil
• Schoorsteentrek
• Efficiëntie
• Werkt op batterijen
• Middenwaarde
• Meetgeheugen
• Printeruitvoer
• Draadloze output

Het 7 jaar zekerheidspakket
Inhoud: 

• Alle metrologische en functionele controles,
• Hercertificering (herkalibratie met certificaat),
• Vervanging van interne slijtagedelen zoals filters,
afdichtingen, sensoren, pomp, batterijen etc. indien nodig,
• Schoonmaak, software-upgrade indien nodig,
• Garantieverlenging met 12 maanden

Geldig bij aanmelding binnen 12 maanden na aankoop.

Prijzen en teksten onder voorbehoud van typefouten Brigon 650.NL / 27.05.2020

BRIGON 550 
Rookgasmeter

BRIGON 550
De rookgasmeter met CO2-infraroodmeettechnologie voor eenvoudig onderhoud 
aan verwarmingssystemen.

• CO2-meting
• O2-berekening
• Lambda
• CO-meting
• CO onverdund
• Uitlaatgastemperatuur
• Luchttemperatuur
• Uitlaatgasverlies
• Efficiëntie
• Werkt op batterijen
• Meetgeheugen
• Printeruitvoer

Prijs op aanvraag

Het 7 jaar zekerheidspakket
Inhoud: 

• Alle metrologische en functionele controles,
• Hercertificering (herkalibratie met certificaat),
• Vervanging van interne slijtagedelen zoals filters, afdichtingen,

sensoren, pomp, batterijen etc. indien nodig,
• Schoonmaak, software-upgrade indien nodig,
• Garantieverlenging met 12 maanden.

Geldig bij aanmelding binnen 12 maanden na aankoop.

Prijzen en teksten onder voorbehoud van typefouten Brigon 550_NL / 01.06.2020
Haarlerberg 12 | 3825 CD Amersfoort | T +31 33 888 6799 | M +31 65 088 1549 | 
E info@ktc-nederland.com | www.ktc-nederland.nl.

Kalibratieprijs* 
voor de 1e 4 jaar 

€ 125,00 per jaar
en het 5e jaar 
voor € 225,00

BRIGON 650 Rookgasanalyser

Het meetapparaat voor installatie, onderhoud en service van
verwarmingssystemen met extra spoelpomp en draadloos voor 
Android en iO’s standaard.

• CO2-meting
• O2-berekening
• Lambda
• CO-meting
• CO onverdund
• NO-meting *optie
• NOonverdunt *optie
• NOx *optie
• Uitlaatgastemperatuur
• Luchttemperatuur
• Uitlaatgasverlies
• Drukverschil
• Schoorsteentrek
• Efficiëntie
• Werkt op batterijen
• Middenwaarde
• Meetgeheugen
• Printeruitvoer
• Draadloze output

Het 7 jaar zekerheidspakket:
•  Alle metrologische en functionele controles,
•  Hercertificering (herkalibratie met certificaat),
•  Vervanging van interne slijtagedelen zoals filters, 

afdichtingen, sensoren, pomp, batterijen etc. indien nodig,
•  Schoonmaak, software-upgrade indien nodig,
•  Garantieverlenging met 12 maanden bij jaarlijks onderhoud via KTC.

Geldig bij aanmelding binnen 12 maanden na aankoop.

BRIGON 550 
Rookgasmeter

BRIGON 550
De rookgasmeter met CO2-infraroodmeettechnologie voor eenvoudig onderhoud 
aan verwarmingssystemen.

• CO2-meting
• O2-berekening
• Lambda
• CO-meting
• CO onverdund
• Uitlaatgastemperatuur
• Luchttemperatuur
• Uitlaatgasverlies
• Efficiëntie
• Werkt op batterijen
• Meetgeheugen
• Printeruitvoer

Prijs op aanvraag

Het 7 jaar zekerheidspakket
Inhoud: 

• Alle metrologische en functionele controles,
• Hercertificering (herkalibratie met certificaat),
• Vervanging van interne slijtagedelen zoals filters, afdichtingen,

sensoren, pomp, batterijen etc. indien nodig,
• Schoonmaak, software-upgrade indien nodig,
• Garantieverlenging met 12 maanden.

Geldig bij aanmelding binnen 12 maanden na aankoop.

Prijzen en teksten onder voorbehoud van typefouten Brigon 550_NL / 01.06.2020

BRIGON 650 
Rookgasanalyser

BRIGON 650
Het meetapparaat voor installatie, onderhoud en service van 
verwarmingssystemen met extra spoelpomp en draadloos voor Android en 
iO's standaard.

• CO2-meting
• O2-berekening
• Lambda
• CO-meting
• CO onverdund
• NO-meting *optie

• NOonverdunt *optie

• NOx *optie

• Uitlaatgastemperatuur
• Luchttemperatuur
• Uitlaatgasverlies
• Drukverschil
• Schoorsteentrek
• Efficiëntie
• Werkt op batterijen
• Middenwaarde
• Meetgeheugen
• Printeruitvoer
• Draadloze output

Het 7 jaar zekerheidspakket
Inhoud: 

• Alle metrologische en functionele controles,
• Hercertificering (herkalibratie met certificaat),
• Vervanging van interne slijtagedelen zoals filters,
afdichtingen, sensoren, pomp, batterijen etc. indien nodig,
• Schoonmaak, software-upgrade indien nodig,
• Garantieverlenging met 12 maanden

Geldig bij aanmelding binnen 12 maanden na aankoop.

Prijzen en teksten onder voorbehoud van typefouten Brigon 650.NL / 27.05.2020

BRIGON 650 
Rookgasanalyser

BRIGON 650
Het meetapparaat voor installatie, onderhoud en service van 
verwarmingssystemen met extra spoelpomp en draadloos voor Android en 
iO's standaard.

• CO2-meting
• O2-berekening
• Lambda
• CO-meting
• CO onverdund
• NO-meting *optie

• NOonverdunt *optie

• NOx *optie

• Uitlaatgastemperatuur
• Luchttemperatuur
• Uitlaatgasverlies
• Drukverschil
• Schoorsteentrek
• Efficiëntie
• Werkt op batterijen
• Middenwaarde
• Meetgeheugen
• Printeruitvoer
• Draadloze output

Het 7 jaar zekerheidspakket
Inhoud: 

• Alle metrologische en functionele controles,
• Hercertificering (herkalibratie met certificaat),
• Vervanging van interne slijtagedelen zoals filters,
afdichtingen, sensoren, pomp, batterijen etc. indien nodig,
• Schoonmaak, software-upgrade indien nodig,
• Garantieverlenging met 12 maanden

Geldig bij aanmelding binnen 12 maanden na aankoop.

Prijzen en teksten onder voorbehoud van typefouten Brigon 650.NL / 27.05.2020

*


