
Megger eristysvastusmittarit
Megger MIT230 HD
•  250, 500 ja 1000 V 
• vastusmittaus 10 mΩ - 99,9 Ω 
• mittajohtojen vastusarvon nollaus 
• jatkuvuus summerilla 
• AC- ja DC-jännitemittaus 0-600 V 
• kumisuojus vakiona 
•	 SSTL	67	707	02

Megger MIT 400/2 -sarja, 1 kV
Megger MIT 400/2-sarjan eristysvatusmittarit on suunniteltu sähköasenta-
jille teollisuuteen sekä sähköasennusten mittaamiseen. MIT400/2-sarjan 
jatkuvuus- ja eristysvastusmittarin monipuoliset toiminnot tekevät siitä 
ideaalisen valinnan huoltoon ja kunnossapitoon.

Kaikissa malleissa:

• testausjännite: 250 V, 500 V, 1000 V 
• Ω-alue: 200 Gohm 
• jännitemittaus: 600 V max True RMS 
• jatkuvuusmittaus 200 mA virralla 
• kotelointi IP54 
• EN 61010-1, EN 61557 
• CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 

MIT 400/2
•	 SSTL		67	707	39

Vakiovarusteet: kantolaukku, mittajohtosarja, hauenleuat, paristot,  
kalibrointitodistus ja käyttöohje.

MIT 410/2
• mittajohdin test-kytkimellä 
• polarisaatioindeksi PI 
• dielektrinen absorptiosuhde DAR 
•	 SSTL		67	707	41

Vakiovarusteet: kantolaukku, mittajohtosarja TEST-kytkimellä,  
hauenleuat, paristot, kalibrointitodistus ja käyttöohje.

MIT 420/2
• kapasitanssimittaus 0.1 nF - 10 μF 
• mittajohdin test-kytkimellä 
• polarisaatioindeksi PI 
• dielektrinen absorptiosuhde DAR 
• 1000 mittauksen muisti 
•	 SSTL	67	707	43

Vakiovarusteet: kantolaukku, mittajohtosarja TEST-kytkimellä,  
hauenleuat, paristot, kalibrointitodistus ja käyttöohje.

Megger MIT515,  
max 5 kV
• mittaukset jopa 10 TΩ asti 
• PI- ja DAR-mittaukset 
• verkko-/akkukäyttöinen 
• Li ion akku - laajennettu kapasiteetti 
• CATIV 600 V turvaluokitus 
• vakiovarusteina mittajohdinsarja, verkkojohdin ja käyttöohje 
•	 SSTL	67	690	46

Megger MIT1025, 10 kV                 
•	 SSTL		67	690	48

Kalibrointi- 

todistukset vakiona

Mittalaitteet10
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Asennustesterit
Megger MFT 1800 -sarja

Molemmissa malleissa
• jatkuvuus max. 200 mA/99,9 kohm 
• silmukkavastuksen ja oikosulkuvirran mittaus myös vikavirralla  
 varustettuihin piireihin 
• vikavirrat: aika ja virta 
• kaikki standardin vaatimat mittaukset 
• syötön mittaus 
• vikavirtojen nopea ramppitestaus 
• kalibrointitodistus mukana 
• 3 vuoden takuu 
• CAT IV 300V, kotelointi IP 54

MFT 1815
• eristysvastus 250, 500 V, 1000 V 
• kiertosuunnan näyttö 
• automaattinen virrankatkaisu 
•	 SSTL	67	690	19

MFT 1825
• eristysvastus 250, 500 ja 1000 V 
• kiertosuunnan näyttö 
• 3-piikkinen maavastusmittaus 
• automaattinen virrankatkaisu 
• maavastus myös ART-tekniikalla 
•	 SSTL	67	690	20

Metrel MI-3100SE 
MI3100SE-asennustesteri on yksinkertainen ja nopea. Asennustesteril-
lä suoritat lain vaatimat mittaukset nopeasti ja helposti. Mittalaitteessa 
on automaattinen testaustoiminto AUTO SEQUENCE: TT- ja TN-järjes-
telmiin.

Mittalaitteen apunäyttö kertoo kytkentäohjeet jokaiseen mittaukseen. 
Mittalaitteeseen sisäänrakennetun sulaketietokannan avulla oikosul-
kuvirtojen minimiarvot ovat aina käytettävissä ja mittauksia voidaan 
verrata niihin (Hyväksytty/Hylätty).

Mittaukset
• eristysvastusmittaus 50, 100, 250, 500 ja 1000 V. 
• jatkuvuusmittaus 200 mA virralla, molemmilla polariteeteillä 
• jatkuva jatkuvuusmittaus 7 mA 
• linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta 
• silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta ilman vikavirtasuojan  
 laukaisemista 
• TRMS-jännite- ja taajuusmittaus 
• vaihejärjestys 
• vikavirtasuojien testaus, tyypit AC, A ja F 
• maavastusmittaus

Ominaisuudet
• suomenkielinen 
• 800 mittauksen hierarkinen muisti 
• USB-/RS232-liitäntä 
• opastava näyttö

Vakiovarusteet: Schuko-mittapää, kolmijohdinsarja, mittapäät, hauenleuat, 
laturi, 6 kpl NiMH AA-paristoja, RS232/PS/2-kaapeli, USB-kaapeli, kanto-
hihna, kuljetuslaukku, PC-ohjelma Eurolink Pro ja kalibrointitodistus.

•	 SSTL	67	707	47

Kuvan mittapää  
lisävarusteena

Kalibrointi- 

todistukset vakiona
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Metrel MI-3152 Eurotest XC 
Tee mittaukset helposti ja sujuvasti uudella Metrel MI-3152 Eurotest 
XC:llä. Suuri värillinen kosketusnäyttö helpottaa valitsemaan oikean 
mittauksen sekä myös nimeämään mitatut kohteet jo mittauspaikalla. 
Asennustesterissä on automaattinen testaustoiminto AUTO SEQUEN-
CE® TT-, TN- ja IT-järjestelmiin.

Mittalaitteen apunäyttö kertoo kytkentäohjeet jokaisen mittauksen 
suorittamiseen. Mittalaitteeseen sisäänrakennetun sulaketietokannan 
avulla oikosulkuvirtojen minimiarvot ovat aina käytettävissä ja mittauk-
sia voidaan verrata niihin (hyväksytty/hylätty). Laitteessa on sisäänra-
kennettu 8 Gb muisti mittauksille. Mittalaite toimii laajalla taajuusalu-
eella 14 - 500 Hz.

Mittaukset
• eristysvastusmittaus 50 - 1000 V 
• jatkuvuusmittaus 200 mA virralla, molemmilla polariteeteilla 
• jatkuva jatkuvuusmittaus 7 mA 
• linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta 
• silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta, ilman vikavirtasuojan  
 laukaisemista 
• TRMS jännite- ja taajuusmittaus 
• vaihejärjestys 
• tehon mittaus ja harmoniset 
• vikavirtasuojien testaus, tyypit AC, A, F, B, B+ 
• maavastusmittaus 
• virtamittaus 
• vuotovirtamittaus IT-järjestelmään 
• IMD-mittaus 
• valaistusvoimakkuus

Vakiovarusteet: Schuko-ohjain test-kytkimellä, kolmijohdinsarja, maa-
vastusmittauspaketti, mittapäät, hauenleuat, laturi, 6 kpl NiMH AA-pa-
ristoja, RS232/PS/2-kaapeli, USB-kaapeli, kantohihna, kuljetuslaukku, 
PC-ohjelma MESM Basic ja kalibrointitodistus.

Metrel MI-3102BT 
MI3102BT-asennustesteri on helppokäyttöinen ja luotettava. Asennus-
testerissä on automaattinen testaustoiminto AUTO SEQUENCE:  
TT-, TN- ja IT-järjestelmiin.

Mittalaitteeseen sisäänrakennetun sulaketietokannan avulla oikosul-
kuvirtojen minimiarvot ovat aina käytettävissä ja mittauksia voidaan 
verrata niihin (Hyväksytty/Hylätty). Mittalaitteen apunäyttö kertoo 
kytkentäohjeet jokaiseen mittaukseen.

Mittaukset
• eristysvastusmittaus 50, 100, 250, 500 ja 1000 V 
• jatkuvuusmittaus 200 mA virralla, molemmilla polariteeteillä 
• jatkuva jatkuvuusmittaus 7 mA 
• linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta 
• silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta ilman vikavirtasuojan  
 laukaisemista 
• TRMS-jännite- ja taajuusmittaus 
• vaihejärjestys 
• tehon mittaus ja harmoniset 
• vikavirtasuojien testaus, tyypit AC, A, F, B, B+ 
• maavastusmittaus 
• virtamittaus 
• vuotovirtamittaus IT-järjestelmään 
• IMD-mittaus 
• valaistusvoimakkuus

Ominaisuudet
• suomenkielinen 
• 800 mittauksen hierarkinen muisti 
• sisäänrakennettu Bluetooth 
• USB-/RS232-liitäntä 
• opastava näyttö

Vakiovarusteet: Schuko-ohjain test-kytkimellä, kolmijohdinsarja, maa-
vastusmittauspaketti, mittapäät, hauenleuat, laturi, 6 kpl NiMH AA-pa-
ristoja, RS232/PS/2-kaapeli, USB-kaapeli, kantohihna, kuljetuslaukku, 
PC-ohjelma Eurolink Pro ja kalibrointitodistus.

•	 SSTL	67	707	65

Metrel EVSE -adapteri 
Adapteri sähköauton  
latauspisteelle (tyyppi 2)

Tuotekoodi A1532

•	 SSTL			67	693	02

UUTUUS!

UUTUUS!
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•	 mittausalue	0,01	-	2000	Ω	
•	 maadoitusjännite	0	-	100	V	
•	 25	V	ja	50	V	jännitelähtö	
•	 mukana	mittauspiikit	&	johtimet	
•	 helppokäyttöinen	–	yksi	painike	
•	 tukeva	kuljetuskotelo	
•	 erikoisvahva	rakenne,	IP54	
•	 vakiona	kalibrointitodistus

•	 mittausalue	0,05	Ω	–	1500	Ω		
•	 TRMS-virranmittaus		
	 0,5	mA	–	35,0	A	
•	 automaattinen	kalibrointi		
•	 automaattinen	aluevalinta		
•	 raja-arvojen	asetus	
•	 selkeä	LCD-näyttö	taustavalolla	
•	 256	mittauksen	muisti,		
	 aikaleimalla	
•	 CAT	IV	600	V	
•	 soveltuu	paksuillekin	kaapeleille	
•	 Data	Hold	ja	summeri	
•	 varusteet:	kalibrointisilmukka,		
	 kantolaukku

DET 14C
• nopea resistanssin mittaus 
• myös virranmittaus

Megger DET-sarja

DET 3TD
• 2- ja 3-pistemittaus 
• digitaalinäyttö 
• SSTL	67	707	20	

DET 3TC
• 2- ja 3-pistemittaus 
• digitaalinäyttö 
• maavastuksen mittausta varten 
• pihti: ICLAMP (optio) 
• SSTL	67	707	22	

DET 4TD/2
• 2-, 3- ja 4-pistemittaus 
• digitaalinäyttö 
• SSTL	67	707	24

Maavastusmittarit

Maavastusmittareiden  
lisävarusteet

Megger-jatkoj- 200-M  
• jatkojohtokela 200 m, musta 
•	 SSTL	67	707	23

Megger-jatkoj- 200-P  
• jatkojohtokela 200 m, punainen 
•	 SSTL	67	707	25

Sonel-Maapiikki80cm  
•	 Sonel-maavastuspiikki 80 cm 
•	 SSTL			67	707	21

Lisävarusteita asennustestereille

Megger-Adap 16A mittausadapteri ban/ 
 16 A voimapistorasialle 
 SSTL	67	707	31 

Megger-Adap 32A mittausadapteri ban/ 
 32 A voimapistorasialle 
 SSTL	67	707	33 

PJP-Koestuskeppi 85 cm, 1000 V 
 SSTL	67	707	29 

PJP-Jatkojohtok-50-v jatkojohtokela 50 m, vihreä 
 SSTL	67	707	27 

PJP-Jatkojohtokela-v jatkojohtokela 30 m, vyömalli 
 SSTL	67	707	13 

Myös nopea  

pihtimittaus!
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Kaapelitutka 
Megger TDR-500/3
Meggerin TDR-mittalaitteet ovat ns. aikatasoon perustuvia impedanssi-
tutkia, joiden avulla paikallistat vikakohdat kaapeleissa.

Ominaisuuksia:

• näyttöalueet 10, 25, 100, 250, 1000, 2500 ja 5000 m 
• resoluutio 1 % alueesta 
• säädettävä etenemiskerroin 0,2 – 0,99 
• Auto Power Off -toiminto 
• IP54-luokitus

Varusteet: kova kantolaukku, johtosarja sekä paristot.

Megger-jatkoj- 200-M  
• jatkojohtokela 200 m, musta 
•	 SSTL	67	707	23

Megger-jatkoj- 200-P  
• jatkojohtokela 200 m, punainen 
•	 SSTL	67	707	25

Sonel-Maapiikki80cm  
•	 Sonel-maavastuspiikki 80 cm 
•	 SSTL			67	707	21

Lux-mittarit
TM-202
•  mittausalueet: 20, 200, 2000,  
 20000 ja 200000 lux 
• perusepätarkkuus ±3 % 
• max, Data Hold 
• sampling rate 2,5/s 
•	 SSTL	67	707	56

TM-203,  
dataloggeri
•  TM-202 + Data Logging 
• 18724 muistipaikkaa 
• RS232-liityntä, pc-ohjelma vakiona 
•	 SSTL	67	707	60

TM-209,  
led-lux-mittari
•  näyttö: 3 1/2 digits max 3999 
•  mitta-alueet: 40, 400, 4000, 40000,   
 400000 Lux 
•  perustarkkuus: ±3 % (2856 °K), ±6 %   
 (muut) 
•  Data Hold, min/max/avg hold 
•  vähäisen paristojännitteen varoitus 
•  99 muistipaikkaa 
•  selektiivisyys: hehkulamppu/päivänvalo,  
 loisteputki, 0-9 eri tasoa 
•	 SSTL	67	690	84

Takometri
TM 5010EK
• 6,0 - 99999,9 r/min 
• 0,10 - 1666,66 r/s 
• 0,60 - 9999,9 m/min 
• 1,00 - 16666,6 cm/s

• erottelu 0,1 rpm, muutos 

• perusepätarkkuus ±0,01 % 
• 8 mittauksen muisti 
• max, min, Data Hold 
• vakiona max. adapteri ja suojalaukku 
• optiona kaukolukulaite TM-4015 
•	 SSTL	67	707	90

Optinen ja 

mekaaninen 

mittaus!
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Minipihdit
Kaise SK-7601, AC
• AC-virta 40 A / 300 A  
• Display Hold, Auto Power Off 
• johtimen koko ø 27 mm max. 
• IEC-61010-1 (CAT III 300V, EMC Test Passed) 
• perus AC-pihtimittari, jonka mukana käyttöohje 
•	 SSTL	67	690	78	

Multi M-240, AC/DC 
• 10 mA...200 A 
• Data Hold 
• max ø 30 mm 
• 146 x 48 x 20 mm, 80 g 
•	 SSTL	67	707	76

Kaise SK-7660,  
AC/DC TrueRMS
• 10 mA...400 A 
• 600 V, 40 MΩ 
• Hz-mittaus: 0,01 Hz...50 kHz 
• C-mittaus: 10 pF...100µF 
• PEAK, summeri,   
• Auto Power Off 
• max ø 27 mm 
• 170 x 58 x 27 mm, 160 g 
•	 SSTL	67	707	74 

MULTI

AC/DC

AC

Tehopihtimittari 
Metrel MD 9235
Mittaukset:
Tehopihtimittarin näyttö on suuri ja helppolukuinen. Mittaria on erittäin 
helppo käyttää yhdellä kädellä, se on pieni, kompakti ja kulkee 
kätevästi mukana kohteesta toiseen. Korkeatasoisen toiminnallisuu-
tensa ja sisäänrakennettujen ominaisuuksiensa ansiosta MD 9235 on 
täydellinen työkalu kehittyneiden virtojen mittaukseen.

• epäsymmetrinen kuorma ja kWh-tallennus 
• TRMS-vaihtovirran mittaus 600 A 
• yksi- ja kolmivaihevirran tehoanalyysi 
• tehokerroin 
• vastuksen mittaus

Megger TPT320
• jännitteenkoetin, jossa sekä LCD- että LED-näyttö 
• AC ja DC, 12 V - 690 V 
• jännitevaroitus yksinapaisesti 
• varoittaa jännitteestä, jos paristot ovat lopussa 
• kiertosuunta 
• CAT IV 600 V 
•	 SSTL	64	031	03 

Jännitteenkoettimet

Metrel MD1060-LCD
• jännitteenkoetin, jossa LED-näyttö 
• AC ja DC, 12 V - 690 V 
• jännitevaroitus yksinapaisesti 
• varoittaa jännitteestä, jos paristot ovat lopussa 
• kiertosuunta 
• LED-valo 
• CAT IV 600 V 
•	 SSTL	67	707	49

UUTUUS!

UUTUUS!
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AC/DC

AC/DC TRMS-virtapihti 
Metrel MD-9250
Pihtivirtamittari teollisuuden tarpeisiin:  
MD 9250 TRMS AC/DC CAT IV 1000V

• suuret leuat: mittaamiseen 55 mm 
•  TRMS: tarkkaan mittaamiseen sinimuotoista ja ei-sinimuotoisia  
 signaaleja 
•  VFD: ominaisuus kykenee mittaamaan todellisen arvon mukaisesti   
 (taajuus) 
• suuri mittausvirta: 2000 A DC ja AC 
•  Lo-Z: AutoCheck® 
•  automaattinen tarkistustoiminto: automaattinen tunnistus AC-jännite,  
 DC-jännitteen tai vastuksen 
• Auto-toiminto: käyttäjä voi vaihtaa automaattisen ja manuaalisen   
 välillä 
• transienttisuojaus suojaa käyttäjää esim. salamaniskulta 
• PC Link: testitulokset voi ladata tietokoneeseen lisävarusteena   
 PC-ohjelmisto 
• In-Rush: nopea 5 ms Crest-MAX 
• lämpötila: mittaa lämpötilaa 1000 °C ja 1832 °F asti 
• turvallinen: CAT IV / 1000 V 
•	 SSTL	67	707	85

Yleismittarit
Victor 86B 33⁄4 
• DC V  400 mV - 1000 V (0,5%) 
• AC V  400 mV - 750 V (0,8%) 
• DC ja AC, 400 μA - 10 A (1-1,5%) 
• Ω  400 Ω - 40 MΩ (0,8%) 
• C 50 nF - 200 μF (3,5%) 
• F 4 Hz - 30 MHz (0,1%) 
• T -20...+1000°C (1%) 
• dioditestaus, johtosummeri, automaattinen virrankatkaisu, PC-liitäntä 
• 191 x 93 x 48 mm, 350 g

Megger AVO 210
• 1000 V DC - ja 750 AC -alueet 
• 10 A AC/DC 
• kosketukseton jännitteentunnistin 
• resistanssi 
• taajuus 
• kapasitanssi 
• CAT III 600 V 
•	 SSTL	6770798

Megger AVO 830
• TRMS jännite- ja virtamittaus  
•  2-osainen digitaalinen näyttö, Classic Megger analoginen näyttö  
•  0.1% perustason tarkkuus  
•  10 000 laskurin resoluutio 4 ½ numeroa  
•  vaihe-sekvenssimittaus 3-vaihepiirille ja moottorin testaukselle  
•  jännitteen tunnistus ilman kosketusta, korkea/matala herkkyys  
•  resistanssi 0,01 Ω - 50 MΩ, johtokyky ja diodimittaus  
• lämpötilan mittaus  
• IP54  
• CAT IV 600V

Megger AVO 410

• TRMS AC-alueella
• 6000 numeron taustavalaistu digitaalinen näyttö
• 1000 V DC / 750 V AC
• 10 A  AC/DC
• resistanssi-, taajuus- ja kapasitanssialueet
• CAT IV 600 V
•	 SSTL	67	690	49

UUTUUS!
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Metrel MI-2885
•  4 jännitekanavaa, 0 … 1000 Vrms (Cat III 1000V) 
•  4 virtakanavaa automaattisella pihdintunnistuksella 
•  sähkönlaadun IEC61000-4-30, luokan S laite 
•  sähkönlaadun EN50160 signalointi sekä interharmoniset 
•  4-kvadrantti mittaus (generaattorit ja kuormat, kapasitiivinen tai induktiivinen) 
•  reaaliaikaiset Scope-, Trend- ja mittaustoiminnot 
•  tehokas PowerView-ohjelmisto 

Energia-analysaattorit
Metrel MI-2892 PowerMaster
• käyttökohteet: sähkönlaadun mittaukset  
 pien- ja keskijänniteverkoissa, kompensointitarpeiden selvittäminen
• 4 jännitekanavaa, 0 … 1000 Vrms (Cat III 1000V)
• 4 virtakanavaa automaattisella pihdintunnistuksella
• transienttien mittaus > 50 kHz
• sähkönlaadun IEC61000-4-30, luokan A laite
• sähkönlaadun EN50160 mittaus sekä interharmoniset
• 4-kvadrantti mittaus (generaattorit ja kuormat, kapasitiivinen tai   
 induktiivinen)

• lämpötilanmittaus 
• reaaliaikaiset Scope-, Trend- ja mittaustoiminnot 
• tehokas PowerView-ohjelmisto 
• 8 GB MicroSD-kortti vakiona, laajennettavissa 32 GB
• suuri, selkeä värinäyttö
• kaukokäyttö- sekä GPS-kello -mahdollisuus 
• harmoniset ja interharmoniset 
• energiamittaukset 
•	 SSTL	67	707	05

•  8 GB MicroSD-kortti vakiona, laajennettavissa 32 GB 
•  suuri, selkeä värinäyttö 
•  kaukokäyttö- sekä GPS-kello -mahdollisuus 
•  harmoniset ja interharmoniset 
•  energiamittaukset 
•	 SSTL	67	693	00

Luokan A  

mittauksiin!
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LAN-testerit
LanTEK III on helppokäyttöinen kaapelitesteri, joka täyttää nykyiset 
TIA- ja ISO/IEC-suorituskykyvaatimukset testattaessa Cat 7 A/1000 
MHz asti.

LanTEK III:n kanssa käytettävät FiberTEK III -sovittimet on tarkoitettu 
yksi- ja monimuotokuitukaapelien nopeaan ja helppoon testaukseen. 

Antennitasomittarit
Sefram 7848  
Sefram 7849
Kaikki digitaaliset mittaukset DVB-T, DVB-T2/T2, DVB-S ja DVB-S2 
(7849 mallissa DVB-C, DVB-C2).

SD ja HD (MPEG2 ja MPEG4).

Nopea spektrianalyysi.

• vahvistimen syöttöjännitteet: 5/13/18/24 V 
• 7 tuuman LCD TFT -kosketusnäyttö 
• helppokäyttöinen, selkeä ohjelmisto 
• iskunkestävä kotelo (kumipuskurit), sopii kenttäkäyttöön 
• pitkä toiminta-aika; latausaika 75 min 
• ohjelmisto helppo päivittää USB-tikun avulla 
• mittausarvojen tallennus USB-tikulle (7849 mallissa) 
• suomenkieliset valikot 
• USB-liitäntä 
• kevyt: 1,35 kg 
•	 SSTL	67	707	50	(Sefram	7849)

Lisävarusteena autolaturi ja sadesuoja.

Mittajohdot  
ja mittapäät
Lataa tuoteluettelo  

kotisivuiltamme:

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

UUTTA!
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Dataloggerit
HOBO MX1102  
Bluetooth CO2, lämpötila ja kosteus
HOBO MX1102 CO2 -dataloggerilla mitataan helposti rakennusten sekä  
erilaisten tilojen hiilidioksidi-, lämpötila- ja kosteusarvot.

•	 SSTL	67	690	80	
	

HOBO RX3000 -tiedonkeruuasema
HOBO RX3000 on tiedonkeruuasema, joka lähettää datan internetin 
välityksellä käyttäjälle. Asema tukee useita mittauksia. 
	

HOBO UX120-006M,  
4-kanavainen analoginen dataloggeri
HOBO UX120-006M on analoginen dataloggeri sisätiloihin. LCD- 
näytön avulla mittauksen arvojen seuraaminen on helppoa. 
	

HOBO MX1101,  
Bluetooth lämpötila ja kosteus
HOBO MX1101 -dataloggerilla mitataan helposti rakennusten ja erilais-
ten tilojen lämpötila- ja kosteusarvot.

•	 SSTL	67	690	79	
	

HOBO MX2300, lämpötila- ja kosteusarvot  
langattomasti suoraan puhelimeen!
Uuden HOBO MX2300 -dataloggerin avulla saadaan ulkotilojen 
lämpötila- ja kosteusarvot suoraan puhelimeen helposti ja vaivatto-
masti - ilman erillistä kannettavaa tietokonetta!
•	 SSTL	67	710	01	(MX2301)

UUTTA!
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Metrel MI-3321 konetesteri
•  jatkuvuustestit (200 mA, 10 A) 
• eristysvastus 
•  suurjännitetestit (1000 V, 1890 V, 2200 V) 
•  vuotovirta 
•  vikavirta 
•  kosketusvuotovirta 
•  IEC-johtimen napaisuustesti 
•  vuotovirta ja kuorma, TRMS-virran mittaus pihdillä 
•  RCD-testaus 
•  linja- ja silmukkaimpedanssi 
•  korkea resoluutio/silmukkaimpedanssi (mΩ). 
•  purkautumisaika 
•  vaihejänniteet/kiertosuunta 
•  toimintatesti 
•	 SSTL	67	707	91

Turvallisuustesterit

Metrel MI-3394-EU-SET konetesteri

• suurjännitemittaus, ohjelmoitu (AC/DC) 
• jatkuvuusmittaus 
• eristysvastusmittaus 
• vuotovirtamittaukset 
• toiminnallinen testi (teho P/S/Q, jännite, virta, cosφ, taajuus, ThdU,   
 THDI, PF) 
• jäännösjännitemittaus

Ainutlaatuinen käyttäjäystävällinen tiedonhallinta. Monipuoliset testa-
usliittimet: eri testiliittimien avulla käyttäjä valitsee yhden testeistä tai 
automaattisen testin.

Koestusadapterin (A1460 ) avulla CE-testit suoraan yhdestä pisto-
rasiasta.

Tuki microSD-muistikortille jopa 32 Gt (toimituksessa 8 Gt).

Värinäyttö: 3.4 nestekidenäyttö, kosketusnäyttö.

Suurjännitekoestus: AC (5 kV at 500 VA) ja DC (6 kV) testi.

4-johdin jatkuvuustesti: valittavissa testivirta (0,2 A, 4 A, 10A, 25A), 
joka mahdollistaa tarkat mittaukset.

Tiedonsiirto: 4-RS232-, USB-, Ethernet- ja Bluetooth-tietoliikenne- 
portteja. 
•	 SSTL	67	707	81

Megger PAT350 laitetesteri 
• manuaaliset ja automaattiset testit 
• maadoituksen jatkuvuus 25 A,10 A ja 200 mA 
• vuotovirtamittaukset 
• värinäyttö 
• vikavirtasuojareleiden testaus (kannettavat) 
• luokka I, luokka II (mittaukset esiaseteltu) 
• jatkojohtojen testaus 
• läpilyöntitestit 1,5 ja 3 kV 
• DIN VDE 0701-0702 
•	 SSTL	67	690	77



Nyt vielä entistäkin 
nopeammin!

Meggerin valtuuttama huoltopiste. 

Kysy	lisää	mittalaitehuollosta:	Janne	Niittynen	
puh.	(019)	8711	723,	service@perel.fi

Kysy	lisää	mittalaitehuollosta:	Mika	Laaksonen	
puh.	(019)	8711	724,	service@perel.fi

Korjaus- ja huoltotöille 3 kuukauden takuu! 
Kalibroinnista kansallisesti jäljitettävä todistus sekä 
mittaustulokset.
Kalibroimme myös muiden valmistajien mittareita.
• yleismittarit, 5 1/2 -numeroisiin asti
• AC/DC-virtapihdit, 1000 A asti
•  eristysvastusmittarit
• asennustesterit
• milliohmimittarit, maavastusmittarit
• läpilyöntitesterit
• konetesterit

Oletko  
lähettämässä  

mittaria huoltoomme?
Nopeuta	käsittelyä		

täyttämällä	etukäteen		
huoltotyölomake:	
www.perel.fi/yritys/	
huoltotyölomake

Huollamme ja 
kalibroimme  
mittalaitteita 
Suomessa.

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

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


