
DGT SMART

DIGITAAL GASBEPROEVINGSAPPARAAT VOOR DICHTHEID EN STERKTE BEPROEVINGEN
Slimme tijdsbesparende beproevingsapparaat met real time veilige meetdata voor het 
beproeven van LD-aansluitleidingen en binneninstallaties Conform VIAG G-12 en G-07

BESPAAR KOSTEN

Gratis PDF rapportages 

van uw metingen via 

uw app, mail of Cloud. 

Integratiemogelijkheden met uw 

datamanagementplatform  

Bespaar veel tijd  

(en kosten) door  

automatische data 

uitlezing van uw metingen via 

bluetooth in plaats van USB.  

 

Plus: meer tijdswinst door jaarlijkse 

software updates op afstand!

BESPAAR TIJD

Dankzij realtime 

slimme en veilige 

gegevens-

overdracht houdt u én uw backoffice 

compleet overzicht.

COMPLEET  
REALTIME OVERZICHT



DGT SMART 

Maak het opleveren van nieuwe huisaansluitleidingen snel, slim en veilig! 

Met de DGT Smart beproeft u lage druk huisaansluitleidingen en/of binneninstallaties op sterkte en 

dichtheid. De tijdsbesparing die de DGT Smart u oplevert is enorm dankzij:  

  • Automatische synchronisatie van de meetdata in de DGTCloud: geen USB sticks meer, 

   geen tijdsverlies en geen risico op kwijtraken data.

  • Gratis, digitaal en automatisch gegenereerde niet-manipuleerbare PDF rapportages - real time.

  • Software updates op afstand: nooit meer uw koffer kwijt voor software updates.

  • Slimme techniek met automatische luchtcompressor in de koffer voor het opvoeren van de 

   benodigde druk, terwijl u andere taken uitvoert.

  • Gratis app

NORMERING EN TECHNISCHE KENMERKEN
De DGT Smart voldoet aan de NEN 7244-7 normering, VIAG LD-aansluitleidingen VWI G-12 en VIAG  

binneninstallaties en meteropstellingen VWI G-07 en heeft de volgende technische specificaties:  

  • Automatische compressor voor het instellen van uw metingen 

  • Bluetooth 

  • DGTCloud-service op kantoor 

  • (Externe) Temperatuurmeting

  • Continu gebruiksklaar, hoogwaardig NiMH-accupack, zelfontlading nihil

  • Conische of rechte persstoppen met rectus 17 

Voor uitgebreide technische specs: zie de handleiding

Meer weten? 
Wilt u meer informatie ontvangen, een demonstratie zien of heeft u andere vragen? 

Neem contact op met Murat Ergisi, Sales Engineer, Imbema Denso.

+31 (0)88 - 130 6250 

+31 (0)6 - 200 12 238

mergisi@imbema.nl 

www.imbema.com/dgtsmart  -  Bekijk hier de uitlegvideo!

Imbema Denso is onderdeel van de Imbema groep. Wij verbinden en beschermen uw producten en 

beleveren de gas- en waterwereld, de aannemerij en de wegenbouwers.


