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MAAVASTUSMITTARIT
Megger DET 2/3
• erittäin korkea resoluutio 1 mΩ, sopii laajoihin
 maadoitusjärjestelmiin.
• monipuoliset testaukset
• ladattava akku, joka kestää jopa 10 tuntia nopealla latauksella 
• vankka kotelo IP65-suojauksella
• automaattinen  taajuusvalinta suodattimilla ja korkea testausvirta
• mittaustulokset tallentava näyttö
• tallennusmahdollisuus, siirto USB-tikun avulla
• suuri värinäyttö, numeeriset ja graafiset tulokset

Vakiovarusteet: mittajohtimet ja kanteen kiinnitettävä kangaslaukku 
johtimia varten.

Megger DET 3TD
•  IP54 
•  2- tai 3-pistemittaus
•  valittavissa 25 V tai 50 V testausjännite
•  helppokäyttöinen
•  mitta-alueet 0,01 - 2000 ohm
•  CAT IV 100V

Vakiovarusteet: tukeva kantosalkku, mittajohdot ja piikit sekä kalibroin-
titodistus. (Huom! Kuvassa olevat kelat ja pidemmät piikit ovat lisävarus-
teita.)

Megger DET 4TD/2
•  IP54 
•  2-, 3- tai 4-pistemittaus
•  valittavissa 25 tai 50 V testausjännite
•  helppo käyttää
•  mitta-alueet 0,01 ohm - 20 kohm
•  CAT IV 100V
•  paristokäyttöinen

Vakiovarusteet: tukeva kantosalkku, mittajohdot (15 m, 10 m, 10 m ja  
3 m) ja piikit (pienet, n. 20 cm) sekä kalibrointitodistus.

MAADOITUS
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MUUNTAJAN TESTAUSJÄRJESTELMÄ 
Megger TRAX -sarja

Nyt samassa laitteessa on kaikki tarvittavat toiminnot sähköasemien 
muuntajien täydelliseen testaamiseen. Käyttökohteina ovat teho- ja 
jakelumuuntajat, läpivientieristimet, katkaisijat, kiskostot, suojareleet ja 
maadoitukset. Laitteessa on eri ulostulokanavien ja jännitteiden ansiosta 
useita erilaisia testimahdollisuuksia. Laitesarjasta löytyy kolme eri mallia. 
Mallivaihtoehdot ovat TRAX 280, TRAX 220 ja TRAX 219. 
280-mallissa on 800 A AC-ulostulo sekä sisäänrakennettu tietokone 
kosketusnäytöllä. 220-malli on muuten vastaava, kuin 280, mutta 200 A 
AC-ulostulolla. 219-malli on vastaava, kuin 220-malli, mutta ilman sisään-
rakennettua tietokonetta. 

Kaikkiin malleihin kuuluu vakiovarustepaketti AJ-8010X,  
jolla voidaan mitata:
• käämityksen resistanssi ja väliottokytkimen (Tap Changer) jatkuvuus 
• demagnetisointi
• muuntosuhde
• magnetoimisvirta
• oikosulkuimpedanssi

Lisäksi malleihin voidaan lisätä seuraavia optioita:

Vaativammille muuntajille AJ-8020X
• dynaaminen väliottokytkimen mittaus  
 (Dynamic OLTC measurements, DRM)
• taajuusvastemittaus häviöille (FRSL, frequency response of stray losses)
• magneettinen balanssi

Mittamuuntajille AJ-8030X
• virtamuuntajan muuntosuhde
• virtamuuntajan kuorman testaus (burden test)
• virtamuuntajan magnetoimiskäyrä - laite laskee muuntajan  
 kyllästymispisteen
• virtamuuntajan polariteetti
• virtamuuntajan käämityksen vastus
• jännitemuuntajan muuntosuhde
• jännitemuuntajan kuorman testaus (burden test)
• jännitemuuntajan polariteetti

Sähköasemille AJ-8040X
• katkaisija-analyysi
• suojarele
• ajastin
• vaihekulma
• silmukkaimpedanssi
• linjaimpedanssi

Lisävarusteet:
TDX 120 HV -yksikkö 12 kV AC Tan Delta,  
kapasitanssi- ja magnetoimisvirran mittaamiseen.
TCX 200 korkean virran 2 kA AC injektointiin.
TSX 300 3-vaihe/6-käämitys laajennus.

MUUNTAJA
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OSITTAISPURKAUSMITTALAITE 
Megger PD Scan 
Megger PD Scan on käytönaikaiseen (online) osittaispurkausmittaukseen 
tarkoitettu kädessä pidettävä mittalaite. Laitteella pystyt havaitsemaan 
sähköaseman eri komponenttien synnyttämät mahdolliset osittaispur-
kaukset ja näin välttämään yllättävät keskeytykset jakelussa. PD Scan - 
mittalaitetta voidaan hyödyntää niin KJ-, kuin SJ-sähköasemilla.

PD Scan -laitteen käyttö tapahtuu joko kosketusnäytön tai pikapainik-
keiden avulla, mikä tekee mittauksesta nopeaa ja vaivatonta. Laitteeseen 
on saatavilla useita erityyppisiä antureita, riippuen mittauskohteesta. 
Mittausten raportointiin voidaan käyttää laitteen QR-koodin lukulaitetta 
sekä sisäänrakennettua kameraa.

PD Scan on saatavissa neljänä erilaisena mittauspakettina:

PD Scan Set 1
PD Scan mittalaite, jossa kaksi sisäistä anturia (TEV ja akustinen), 
erillinen ulkoinen TEV-anturi tarkkaan paikannukseen sekä lämpö-
tila-/kosteusanturi.

PD Scan Set 2
Sama, kuin Set 1, mutta lisänä HFCT-anturi kaapelin on-line -osit-
taispurkausmittaukseen.

PD Scan Set 3
Sama, kuin Set 2, mutta lisänä akustinen sensori kabinettien 
akustiikkamittauksiin sekä taipuva akustinen sensori sisätilojen 
akustiikkamittauksiin.

PD Scan Set 4
Sama, kuin Set 3, mutta lisänä akustinen parabolinen akustinen 
anturi ulkokäyttöön. Tällä anturilla pystytään helposti tarkastele-
maan sähköasemien ulkoisten komponenttien, kuten päätteiden 
ja eristimen mahdolliset osittaispurkausilmiöt, kuten koronapur-
kaukset.
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ENSIÖVIRTATESTERIT 
Megger CSU600A/AT
Virtalähde ensiökoestukseen, kuten muuntajien suorituskyvyn ja muun-
tosuhteen toteamiseen, katkaisijoiden testaukseen sekä käyttöönottoi-
hin. Jatkuva testausvirta alueella 0-75 A. Hetkellinen testausvirta alueilla 
100, 200, 300, 400, 500 ja 600 A. 

• verkkokäyttöinen
• paino: 39 kg
• testausvirta: 0-600 A
• liitäntä ulkoiselle virtamittarille (600/6 A)

Mallissa CSU600AT sisäänrakennettu ajastin sekä virtamittari. Malliin 
CSU600A saatavissa lisävarusteena ajastin TM200.

Vakiovarusteet: verkkojohto, kuljetuslaukku ja  
5 m virransyöttökaapelit (50 mm2).

Megger INGVAR
• verkkokäyttöinen
• kulutus 16 A
• ohjaus ja virransyöttöyksiköt
• paino: 20 kg/yksikkö
• testausvirta: 0-5000 A
• ajastin: 0-99999,9 s 

Ohjausyksikössä on jännitemittari sekä kaksi virtamittaria;  
mittaa impedanssin ja näennäistehon komplekseineen, muunto- 
suhteet sekä tehokertoimen. Testattavan kohteen ylikuumentumisen  
tai ennenaikaisen laukaisun estämiseksi testerissä on 1/30 testausvirta. 
Virtayksikössä on kaksi ulostuloa rinnan- ja sarjankytkentämahdollisuuk-
sin.

Vakiovarusteet: yksiköiden liitäntäkaapeli, verkkojohto, maadoituskaa-
peli sekä virransyöttökaapeli (120 mm2).  

SUOJARELEET, ENSIÖ
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Megger ODEN AT
Meggerin kehittynein ensiövirtalähde, jolla voidaan injektoida jopa  
21,9 kA virta kohteeseen. Tämä mahdollistaa kojeistojen ja virtamuuntaji-
en käyttöönoton sekä maadoitus- ja katkaisijatestaukset sekä lukematto-
mat muut suuren virran vaatimat mittaukset.

Testijärjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa optimaalisen 
lähtövirta vs. yksikkökoon. Kompakti ”ostoskori”-rakenne helpottaa siir-
rettävyyttä kojeistohuoneissa, joissa on rajoitetusti tilaa. Ainutlaatuinen 
I/30-toiminto mahdollistaa virran asettamisen etukäteen, jolloin voidaan 
pienentää kohteen lämpenemistä virran asetteluvaiheessa. 

Testijärjestelmä on suunniteltu ensisijaisesti injektiotestaukseen suojare-
lelaitteiden testauksessa sekä katkaisijatestauksessa, mutta sitä käytetään 
myös virtamuuntajien muuntosuhteiden, sekä muihin suuren virran 
vaatimiin sovelluksiin.
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RELETESTERIT 
Megger SVERKER 750 ja 780
• todellinen työkalulaatikko yksivaiheisiin reletestauksiin!
• stand-alone -toiminnot
• vankka ja kestävä testeri kenttäkäyttöön

SVERKER 750 ja SVERKER 780 -reletesterit ovat erittäin monipuolisia työ-
kaluja reletestauksiin. Ohjauspaneelissa on looginen ulkoasu ja erityisesti 
Sverker 650 -käyttäjät löytävät mukavasti tuttuja toimintoja, joten työt 
voi aloittaa heti.

SVERKER 750 ja SVERKER 780 sisältävät monia toimintoja, jotka tekevät 
reletestauksesta entistä tehokkaamman. Esimerkiksi, sen monipuolinen 
mittausosa näyttää ajan, jännitteen ja virran lisäksi Z, R, X, S, P, Q, vaihe-
kulman ja cos φ. Volttimittaria voidaan käyttää myös toisena ampeerimit-
tarina (testattaessa differentiaalireleitä). Kaikki arvot näytetään yhdellä 
helposti luettavalla näytöllä.

Koska SVERKER painaa vain 18 kg, se on helppo siirtää paikasta toiseen.

Laitteet on suunniteltu täyttämään EU:n standardit ja muut henkilökoh-
taiset ja käyttöturvallisuuteen liittyvät standardit, SVERKER 750 ja SVER-
KER 780 on myös varustettu sarjaportilla kommunikointiin PC-ohjelmisto 
Sverker Wi:n välillä.

Kaksi tai useampi SVERKER-yksikkö voidaan myös synkronoida, jonka 
avulla käyttäjä voi käyttää laitteistoa myös perus 3-vaiheisiin testauksiin.

SUOJARELEET, TOISIO
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Megger SVERKER 900
Megger SVERKER 900 suojareleiden testaamiseen (aika, impedanssi, dis-
tanssi, jännite, AJK/PJK, maasulku, moottorisuojat, taajuus, tehokerroin, 
lämpö, taka/vakioaika/yli-virta). USB-liitäntä tiedonsiirtoon, mittaustulos-
ten tallentamiseen sekä laitteen päivittämiseen.

• verkkokäyttöinen
• 4 jännitelähdettä (300 V / lähde) ja 3 virtalähdettä (35 A / lähde)
• kosketusnäyttö
• paino: 15 kg, varusteineen 33 kg

Basic-mallissa on perustyökalut manuaaliseen suojareleiden testaami-
seen.
Standard-mallissa on lisäksi ramppityökalu, jolla voidaan määrittää 
testaussuureen ala- sekä ylärajat sekä muutosnopeus. Laitteessa on myös 
virtamuuntajien magnetoitumiskäyrien piirtämiseen työkalu sekä katkei-
levan maasulun ja PJK/AJK-testaamiseen sekvensseri.
Expert-malliin sisältyy edellä mainittujen lisäksi impedanssityökalu impe-
danssi- ja distanssireleiden testaamiseen.

Basic-malli voidaan ohjelmistopäivityksellä muuttaa Standard- tai 
Expert-malliksi.

Vakiovarusteet: kuljetuslaukku, tarvittavat kaapelit sekä jumpperit 
kytkentöjen tekemiseen sekä kosketusnäyttökynä, Standard- ja Expert- 
malleissa mukana myös virtamuuntajien stabilointiyksikkö.

Lisävarusteet: Sverker viewer -ohjemisto, LCA-virtamuunnin maasulku-
releiden testaukseen.
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RELETESTERI  
Megger Freja 500

Täysin automaattinen testaus FREJA Win -ohjelmiston avulla.

• itsenäinen käyttö intuitiivisella, korkean resoluution graafisella  
 kosketusnäytöllä
• korkea virta, suuri teho - jopa 60 A / 300 VA rms / vaihe
• tarjoaa enintään 6 (Freja 546) tai 9 (Freja 549) virtakanavaa,  
 differentiaalireleiden muuntajasuojaukseen
• IEC 61850-testauskyky

Freja 500 -sarjan testerit ovat monikäyttöisiä, kevyitä, kenttäkestäviä 
Megger-mittalaitteita. Mittalaitteita voidaan käyttää joko manuaalisesti 
sisäänrakennetun kosketusnäytön käyttöliittymän kautta, joka toimii 
FREJA Local -ohjelmalla tai täysin automatisoituna Freja Win Software 
-ohjelmiston avulla.

Sisäänrakennettu käyttöliittymä on Meggerin toisen sukupolven auto-
maattinen/puoliautomaattinen manuaalinen käyttöliittymä, joka käyttää 
Freja Local -ohjelmistoa. Suuri, helppolukuinen Full Colour -resoluutioi-
nen, teräväpiirto-TFT-LCD -kosketusnäyttö antaa käyttäjälle mahdollisuu-
den suorittaa mittaukset manuaalisesti.
 
Freja Local sisältää sisäänrakennetut esiasetetut testirutiinit automaatti-
seen testaukseen. Valikkonäytöt ja kosketusnäytön toimintopainikkeet 
mahdollistavat nopeasti ja helposti haluamasi testitoiminnon. Testit ja 
tulokset voidaan tallentaa Freja-paikallismuistiin ja ladata USB-muistiti-
kulle josta ne voidaan siirtää tai halutessaan tulostaa testiraporttimuo-
dossa. Täysin automaattista testausta ”FREJA Win -ohjelmisto”  käytetään 
tietokoneen kanssa. Käytettävissä on useita instrumenttiohjelmia, joilla 
testataan käytännössä kaikkia suojauksia. Koska testausasetukset/tulok-
set tallennetaan säännöllisesti, voit luoda oman koekappaleen rakenteen.

Freja 500 -sarjalaisilla voidaan testata mm. impedanssi, maasulku sekä 
suurivirtaiset sähkömekaaniset releet kuin puolijohde- ja numeeriset 
releet.
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AKKUTESTERI 
TORKEL 900 -sarja
Torkel™ 900 -sarjan mittalaitteita käytetään akuston kuormituksen tai 
purkauksen mittaamiseen - tämä mittaus on ainoa tapa määritellä akku-
järjestelmän todellinen kapasiteetti.

Kuormitustestereitä käytetään akkujärjestelmissä, joissa jännite vaihtelee 
12-500 V välillä. Korkea kuormituskapasiteetti antaa mahdollisuuden 
lyhentää testiajan pituutta.

Purkaus voi tapahtua jopa maksimissaan 220 A -virralla. Tapauksissa, 
joissa tarvitaan vielä enemmän virtaa, voidaan kytkeä yksi tai useampi 
TXL-lisäkuormayksikkö akustoon halutun kuormituksen aikaansaamisek-
si. Kuormituksen etenemistä voi seurata suoraan mittalaitteen näytöltä, 
mittalaite piirtää kuvaajat ampeeritunnin, kuormitusvirran resistanssin, 
tehon ja jännitteen osalta.

TORKEL-kuormitustesteriin optiona saatavat BWM-moduulit mittaavat 
yksittäisten kennojen jännitettä koko mittauksen ajan – yhdessä teste-
rin kanssa ne muodostavat täydellisen yksikön akuston kuormituksen 
mittaamiseen.

TORKEL-sarjaan kuuluvat mallit 910, 930 ja 950.

Vakiovarusteet: Kuljetuslaatikko pyörillä, mittajohtimet sekä niille 
laukku. 

Lisävarusteet: BVM-moduulit, lisäkuormitusyksiköt sekä virtapihti.
Megger BVM -moduleilla voidaan seurata kennokohtaista jännitettä 
purkauksen/käytön tai latauksen aikana.

AKUSTO
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ERISTYSVASTUSMITTARIT
Megger MIT1525
• mittausjännite aseteltavissa 15 kV saakka
• mittaukset jopa 30 TΩ asti
• PI, DAR, DD, SV ja ramppitesti
• verkko-/akkukäyttöinen
• Li-ion akku, laajennettu kapasiteetti
• mittaustuloksiin kellonaika/päivämääräleima
• CATIV 600 V -turvaluokitus

Uusi  MIT1525 on kompakti, kevyt ja pienikokoinen 15 kV eristysvas-
tusmittari, jolla diagnostiset, huolto- ja määräaikaismittaukset sujuvat 
nopeasti ja luotettavasti.  

MIT1525 on varustettu litium-ioni -akuilla. Suuri, selkeä, helppolukuinen 
näyttö toimii niin kirkkaassa auringonpaisteessa kuin huonosti valaistuis-
sa ympäristöissäkin. 

Mittaussuureet: vastus, jännite, vuotovirta, kapasitanssi, akun tila ja ai-
kavakio. Lisäksi, testiin kulunut aika on näkyvillä. Mittalaite on varustettu 
tietoliikenneominaisuuksilla ja ohjelmistolla.

Vakiovarusteet: mittajohdinsarja, tiedonsiirtokaapeli, verkkojohdin ja 
tietokoneohjelmisto.

MIKRO-OHMIMITTARIT 
Megger DLRO100 -sarja
Megger DLRO100 -sarjan mittalaitteet on suunniteltu kenttäolosuhtei-
siin, 100 A testivirran ansiosta pienten resistanssien mittaus onnistuu 
luotettavasti. Mallisarjasta löytyy akullinen, USB-tietokoneliitännällä ja 
bluetoothilla varustetut versiot.

Mittalaitteissa on mahdollista käyttää DualGround-metodia pihdin avulla, 
jolloin esim. katkaisija voi olla molemminpuolin maadoitettuna koko 
mittauksen ajan.

Mallisarjasta löytyy myös kaukokäyttöinen malli, jolloin mittaus voidaan 
käynnistää turvallisesti tietokoneelta.

KATKAISIJAT, EROTTIMET
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Megger B10E
Teholähde Megger B10 on varustettu jännitteen- ja virranmittauksel-
la. Teholähde soveltuu jousimoottorikatkaisijoiden virittämiseen sekä 
laukaisu- ja sulkeutumiskelojen virtapiirin eheyden toteamiseen. Megger 
B10 -teholähteen virtamittarilla voi mitata jousimoottorikatkaisijan käyn-
nistys- sekä käyntivirran.

• jännitealue: 24-250 V AC/DC
• jännitemittaus: 0-300 V AC/DC
• virtamittaus: 0-5 A

Vakiovarusteet: kuljetuslaukku ja johtosarja (2 x 0,25 m, 2 x 0,5 m sekä  
8 x 2 m) banaanikoskettimin. 
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Megger MOM2 
• akkukäyttöinen (5 x AA, 2,7 Ah NiMH)
• testausvirta 50, 100 ja 200 A
• 190 mittaustuloksen muisti
• Bluetooth-yhteys tiedonsiirtoon
• hyväksytyn/hylätyn mittaustuloksen raja-arvon asetus
• mitta-alue: 1 µΩ - 1000 mΩ
• erottelukyky: 1 μΩ - 1 mΩ
• DualGround

Kevyt ja suorituskykyinen mikro-ohmimittari. Täydellä akulla 2200/800 
mittauskertaa 50 A/100 A testausvirralla. Mittaustuloksiin päivämäärä- ja 
aikaleimat sekä testausvirta. DualGround -ominaisuus. Mittari on maadoi-
tettavissa molemmin puolin. 

Vakiovarusteet: pistoolimittapäät 1,3 m liitäntäjohdoilla, kantolaukku- ja 
hihna, vyöpidike sekä tietokoneohjelmisto mittaustulosten analysointiin.

Megger MJÖLNER 600
• verkkokäyttöinen
• kulutus 18 A
• 100 mittauksen muisti
• USB-liitäntä tiedonsiirtoon
• mittausalue 0-999,9 mΩ
• erottelukyky: 0,1 – 100 μΩ
• sisäänrakennettu tulostin
• DualGround

Mikro-ohmimittari resistanssin mittaukseen kiskoliitoksista, katkaisijoista, 
erottimista ym. Laite on rakennettu pöly- ja vesitiiviin laukun sisään. 

Vakiovarusteet: 3 m virta- (2 x 35 mm2) ja mittauskaapelit. 

Lisävarusteet: kauko-ohjain, MJÖLNER Win -ohjelmisto mittaustulosten 
analysointiin sekä 200 A virtapihti.  
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Megger EGIL SDRM
• verkkokäyttöinen
• 3 + 2 aikakanavaa
• 1 analogiakanava
• mittausaika: 1-100 s
• erottelukyky: 0,1-10 ms
• SDRM
• USB-liitäntä tiedonsiirtoon
• sisäänrakennettu tulostin

Katkaisija-analysaattori toiminta-ajan, liikkeen, virran sekä staattisen ja 
dynaamisen resistanssin mittauksiin. Laitteessa on yhteensä  
5 aikakanavaa, joista kaksi on galvaanisesti erotettuja. Analogiakanava 
virran tai liikkeen mittaukseen. SDRM staattisen- ja dynaamisenresistans-
sin mittaukseen. 

Vakiovarusteet: kantolaukku sekä tarvittavat kaapelit.

Megger  VIDAR
• verkkokäyttöinen
• kulutus 0,3 A
• jännitealueet: 10, 14, 25, 40 ja 60 kV
• paino 10,7 kg

Helppokäyttöinen testeri tyhjiökatkaisijoiden koestukseen. Koestuksen 
tulos hyväksytty/hylätty ilmaistaan merkkilampulla vihreä/punainen. 
Laitteessa myös vapaavalintainen koestusjännite, joka on oletuksena 
asetettu 50 kV.

Vakiovarusteet: kantolaukku, maadoituskaapeli sekä kiinteät 5 m testaus-
kaapelit hauenleuoilla. 

Megger TM1800 
Katkaisijatesteri Megger TM1800 suur- ja keskijännitekatkaisijoiden 
toiminta-aikojen, liikenopeuksien, virtojen, kosketinosien pituuksien sekä 
dynaamisen/staattisen resistanssin mittaamiseen (lisävaruste). Kolme 
mallia: Basic, Standard ja Expert. 

TM1800 on verkkokäyttöinen, laitteessa on sen hallintaan näppäimistö ja 
näyttö. Tiedonsiirtoon Ethernet ja USB-liitännät. Tuloksien tallentamista 
varten laitteessa on kiintolevy. Paino vain 11,5 kg. 

Basic-malliin kuuluu käyttöliittymä ja kiintolevy, mittauksen mahdollis-
tavat moduulit on hankittava erikseen. Standard-malli sisältää moduulit 
katkaisijoiden ohjaukseen, liikeaikojen sekä staattisen ja dynaamisen 
resistanssin mittaamiseen. Expert-mallissa on moduuli katkaisijoiden vi-
ritysmoottorin toiminta-aikojen mittaamiseen. Lisävarusteena saatavissa 
myös moduuli, jolla analysaattori voidaan maadoittaa molemmin puolin 
(DualGround).
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KAAPELIT

ERISTYSVASTUSMITTARIT
Meggerin uudistetuilla MIT515- ja 1025-eristysvastusmittareilla huolto- 
ja määräaikaismittaukset sujuvat nopeasti ja luotettavasti. Kumpikin on 
pienempi ja kevyempi kuin edeltäjänsä: helpompia kantaa ja säilyttää. 
Laitteissa on litium-ioni -akut. Suuri, selkeä ja helppolukuinen näyttö 
takaa hyvän näkyvyyden niin kirkkaassa auringonpaisteessa kuin hämä-
rässäkin ympäristössä. 

Megger MIT515
• mittausjännite aseteltavissa 5 kV saakka
• mittaukset jopa 10 TΩ asti
• PI- ja DAR-mittaukset
• verkko-/akkukäyttöinen
• Li-ion -akku, laajennettu kapasiteetti
• CATIV 600 V -turvaluokitus 

Mittaussuureet: vastus, jännite, vuotovirta,  
kapasitanssi, akun tila ja aikavakio.  
Testiin kulunut aika on näkyvillä.

Vakiovarusteet:  
mittajohdinsarja; 3 johdinta+verkkojohdin.

Megger MIT1025
• mittausjännite aseteltavissa 10 kV saakka
• mittaukset jopa 20 TΩ asti
• PI, DAR, DD, SV ja ramppitesti
• verkko-/akkukäyttöinen
• Li-ion -akku, laajennettu kapasiteetti
• mittaustuloksiin kellonaika/päivämääräleima
• CATIV 600 V -turvaluokitus

Mittaussuureet:  vastus, jännite, vuotovirta, kapasitanssi,  
akun tila ja aikavakio. Lisäksi näkyvillä on testiin kulunut aika.  
Mittalaite on varustettu tietoliikenneominaisuuksilla ja ohjelmistolla.

Vakiovarusteet: mittajohdinsarja, tiedonsiirtokaapeli,  
verkkojohdin ja tietokoneohjelmisto.

MIKRO-OHMIMITTARI
Megger DLRO2
• kädessä pidettävä 2 A mikro-ohmimittari
• uusi ”eroavaisuusmittari” nopeisiin datavertailuihin
• nopeat 1 A testit pitkillä johdoilla 
• induktiivisten kuormien resistanssin turvallinen mittaaminen 1 A
• aktiivinen suojaus tahattomia jännitteitä (> 600 V) vastaan  
 käräyttämättä sulaketta
• ideaali ulkokäyttöön IP54-suojauksen ansiosta
• teollisuuden standardit suojausluokitukset CATIII 600 V / CATIV 300 V
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TDR-TUTKA
Megger TDR2000/3p
• 20 km asti, IP54 
• värinäyttö
• ladattava Li-ion -akku 
• ulostulopulssin amplitudin ja leveyden säädöt 
• impedanssisovitus 25, 50, 75, 100 ja 125 Ω
• 100 muistipaikkaa, USB-liitäntä
• tietokoneohjelmisto mukana
• 2-kanavainen (erotus, ylikuuluminen, jne.)

Meggerin TDR-mittalaitteet ovat ns. aikatasoon perustuvia impedanssi-
tutkia, joiden avulla kaapeleiden vikakohdat voidaan paikantaa jopa  
10 cm tarkkuudella.

Vakiovarusteet: johtosarja, tietoliikennekaapelit sekä laturi.

VLF-MITTARI
Seba KMT VLF Sinus 34
• testausjännite 34 kV rms
• 0,1 Hz taajuus
• testauskapasiteetti jopa 5 μF
• ulkokäyttöön tarkoitettu kotelointi (IP54)
• turvallinen ja helppokäyttöinen, easyGO
• raportointi
• suunniteltu jatkuvaan käyttöön
• soveltuu myös vaippavikojen paikantamiseen sekä testaamiseen
• mukana ohjelmisto

Useimpien standardien mukaisesti kaapelit ja liitokset/jatkokset on mi-
tattava asennuksen tai korjauksen jälkeen. Tätä testiä varten on mitattava 
kohteen läpilyöntikestoisuus. Seba KMT kannettavan mittalaitteen 34 kV 
mittausjännitteellä keskijännitekaapelit mitataan määräysten mukaisesti. 
Laitteella on mahdollista suorittaa mittaukset sinimuotoisella, cosini suo-
rakaide - tai DC-muotoisella jännitteellä. Laitetta voidaan käyttää myös 
jännitelähteenä Tan Delta -mittauksiin.

Vakiovarusteet: HV-liitäntäkaapeli 5 m, verkkokaapeli, maadoituskaapeli 
sekä laukku varusteille.
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KAAPELINHAKULAITE  
Seba Easyloc Standard system
Easyloc on nopea ja helppo käyttää. Sen avulla pyritään välttämään 
vaaralliset sähkökaapelit ja muut maanalaiset kohteet mahdollisimman 
tehokkaasti.
 
Vakiovarusteet: vastaanotin, lähetin, kuljetuslaukku ja tarvittavat  
kaapelit.

SYÖKSYVIRTAGENERAATTORI 
Seba KMT EZ-Thump 

Maakaapeleiden vianpaikannukseen 4/12 kV syöksyvirtageneraattori.
 
• saatavilla 4 kV - ja 12 kV -versiot
• kevyt ja kompakti, painoa ainoastaan 32 kg
• vian esipaikannus sekä vaippavikojen paikannus
• akkukäyttöinen
 
Vakiovarusteet: syöksyvirtageneraattoriyksikkö, HV-kaapelit 4.6 m, 
integroitu akku sekä laturi.
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VAIPANTESTAUS + PAIKANNUS 
Seba KMT ESG NT
 • vaippavian paikannus
• värinäyttö
• automaattinen häiriönsuodatus
• erittäin helppokäyttöinen
• automaattinen jännitetason säätö

Vakiovarusteet: vastaanotinyksikkö kantohihnalla, mittapuikot sekä 
tarvittavat kaapelit.

VAIPANTESTAUS + PAIKANNUS
Seba KMT MFM 10
• vaippavian esipaikannus
• vaipaneheysmittaus 10 kV asti
• generaattoritoiminto paikannukseen
• ladattava Li-ion -akku 
• virranantokyky jopa 750 mA 
• tarkka kaksisuuntainen mittaus esipaikannukseen
• helppokäyttöinen
• automaattinen mittaus
• ohjelmisto mukana

Vaipan eheyden mittaamiseen sekä vaippavikojen esipaikannukseen. 
Generaattoritoiminto esim. Digiphone NT:n kanssa erittäin tarkkaan 
vaippavikojen määrittämiseen. 

Vakiovarusteet: verkkojohdin, ohjelmisto, liitäntäjohtimet sekä kanto-
pussi johtimille. 

SYÖKSYVIRTAGENERAATTORI  
Seba KMT Surgeflex 32 P SX
• 2-kanavainen TDR-tutka, esipaikannukseen
• 32 kV DC-testi
• suurenerginen: 1750 J, 32 kV syöksyvirta
• ACR-toiminto yhdistettynä TDR-tutkaan
• vaippavikojen 8 kV pulssitoiminto 

Maakaapelien vianpaikannukseen 32 kV syöksyvirtageneraattori yhdis-
tettynä esipaikannukseen sekä poltto- ja vaippavikojen generaattoriin. 

Vakiovarusteet: syöksyvirtageneraattoriyksikkö, 32 kV DC-yksikkö,  
vaippavikojen generaattori, kehikko pyörillä, Teleflex-yksikkö sekä liitän-
täkaapelit.
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MAAMIKROFONIT
Seba KMT Digiphone+
 • akustinen- ja elektromagneettinen vastaanotto
• värinäyttö
• automaattinen häiriönsuodatus
• erittäin helppokäyttöinen
• automaattinen parametrien asetus
• kompassinäyttö vikakohteeseen 
• akustisen ja elektromagneettisen pulssin aikaero
• automaattinen pulssivälin tunnistus

Vikojen helppoon ja nopeaan syöksypaikannukseen.

Vakiovarusteet: vastaanotinyksikkö kantohihnalla, kuulokkeet, senso-
riyksikkö ja tarvittavat kaapelit.

Seba KMT Digiphone+ NT
 • akustinen-, EMP- ja askeljännitehaku
• värinäyttö
• automaattinen häiriönsuodatus
• erittäin helppokäyttöinen
• automaattinen parametrien asetus
• kompassinäyttö vikakohteeseen 
• akustisen ja elektromagneettisen pulssin aikaero
• automaattinen pulssivälin tunnistus

Tässä paketissa molemmat hakutavat: laite soveltuu vikojen syöksypai-
kannuksen lisäksi myös vaippavikojen hakuun.

Vakiovarusteet: vastaanotinyksikkö kantohihnalla, mittapuikot, kuulok-
keet, sensoriyksikkö ja tarvittavat kaapelit.



Torpankatu 28, PL 230, 05801 Hyvinkää
puhelin 019 87 111
asiakaspalvelu@perel.fi, www.perel.fi www.perel.fi

Lisätietoja mittalaitteista:  
Joni Järvenpää puh. 019 8711 414  joni.jarvenpaa@perel.fi 
Jarno Turtiainen puh. 019 8711 420  jarno.turtiainen@perel.fi
Jarmo Korpilahti puh. 019 8711 733  jarmo.korpilahti@perel.fi

Korjaus- ja huoltotöille  
kolmen kuukauden takuu.

Kalibroinnista kansallisesti jäljitettävä 
todistus sekä mittaustulokset.

Huollamme ja kalibroimme mittalaitteita. 
Suomessa.

Kysy lisää mittalaitehuollosta: 

Janne Niittynen 
puh. 019 8711 723
 
Mika Laaksonen 
puh. 019 8711 724

service@perel.fi

Oletko lähettämässä 
mittaria huoltoomme?

www.perel.fi/yritys/huoltotyölomake

Nopeuta käsittelyä  
täyttämällä etukäteen  
huoltotyölomake!

Kalibroimme myös 
muiden valmistajien mittareita.

• yleismittarit 5 1/2 -numeroisiin asti 
• AC/DC-virtapihdit 1000 A asti
• eristysvastusmittarit 
• asennustesterit 
•  milliohmimittarit, maavastusmittarit 
•  läpilyöntitesterit 
•  konetesterit

Meggerin ja Metrelin  
valtuuttama huoltopiste. 


