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Sähkövoimatekniikan 
mittalaitteet

09/2016

Eristysvastusmittarit

meggerin uudistetuilla mit515 ja 1025 eristysvastusmittareilla 
huolto- ja määräaikaismittaukset sujuvat nopeasti ja luotettavas-
ti. Kumpikin on pienempi ja kevyempi kuin edeltäjänsä: helpompi 
kantaa ja säilyttää. Laitteissa on litium-ioni -akut. suuri, selkeä ja 
helppolukuinen näyttö takaa hyvän näkyvyyden niin kirkkaassa 
auringonpaisteessa kuin hämärässäkin 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.
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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 eris-
tysvastusmittari, jolla diagnostiset, huolto- ja määräaikaismit-
taukset sujuvat nopeasti ja luotettavasti.  
mit1525 on varustettu litium-ioni -akuilla. suuri, selkeä, help-
polukuinen näyttö toimii niin kirkkaassa auringonpaisteessa 
kuin huonosti valaistuissa ympäristöissäkin. 

mittaussuureet: vastus, jännite, vuotovirta, kapasitanssi, akun 
tila ja aikavakio. Lisäksi, testiin kulunut aika on näkyvillä. mit-
talaite on varustettu tietoliikenneominaisuuksilla ja ohjelmis-
tolla.

vakiovarusteet: mittajohdinsarja, tiedonsiirtokaapeli,  
verkkojohdin ja tietokoneohjelmisto.

EnErgia-anaLysaattorit
metrel mi-2892
•		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
•		energiamittaukset

vakiovarusteet: kantolaukku, jännitejohdot ja piikit,  
4	kpl	virtapihtejä,	lämpötila-anturi,	tietoliikennekaapelit,	
ohjelmisto sekä kalibrointitodistus.

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

maavastusmittarit
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 
kalibrointitodistus.	(Huom!	Kuvassa	lisävarusteita.)

Megger	DET	14C
•	nopea	resistanssin	mittaus 
•	myös	virran	mittaus
•	 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

vakiovarusteet: kalibrointisilmukka, kantolaukku

Megger	DET	4TD
•		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	ja	3	m)	ja	piikit	(pienet,	n.	20	cm)	sekä	kalibrointi- 
todistus.

oiKosuLKuvirtatEstErit
Megger	LTW-425
•	kotelointi:	IP54	
•	jännitealue:	50	V	-	440	V,	50	Hz	
•	vaihe–vaihe	-mittaus
•	IEC61010-1	300V	CATIV
•	normaali	ja	No-Trip	-asento
•	mitta-alue	0.001	-	2000	ohm,	max	40	kA

vakiovarusteet: kalibrointitodistus,	schuko-johdin,	kantolaukku	
ja 2-johdinmittasarja + krokotiilit.
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MIKRo-oHMIMITTARIT
Megger	DLRo10X
•		akkukäyttö	(7	Ah	akku)
•		2700	mittauksen	muisti	+	RS232-liitäntä
•		oma	näppäimistö
•		soveltuu	myös	induktiivisille	kohteille
•		ylä-	ja	alarajojen	asetus
•		maksimi	resoluutio	0.1	µΩ
•		mitta-alue	0.1	uΩ	…	1999	Ω
•		testausvirta	max.	10	A

vakiovarusteet: mittajohdot 1,2 m, tietokoneohjelmisto ja  
akkulaturi.

Megger	DLRo10HD
•		verkko	tai	akkukäyttö	(7	Ah	akku)
•		soveltuu	kenttäkäyttöön	IP65-suljettuna
•		IP54	käytössä
•		suuritehoinen	(max.	25	W)
•		myös	induktiivisille	kohteille
•		maksimi	resoluutio	0.1	µΩ
•		mitta-alue	0.1	uΩ	…	2500.0	Ω
•		testausvirta	max.	10	A

vakiovarusteet: mittajohdot 1,2 m ja verkkojohdin.

aKKutEstEri
ToRKEL	820/840/860
Kapasiteettikoelaite akuston kunnon ja ampeerituntimäärän 
koestuk- 
seen. Koestus päättyy asetetun napajännitteen, kapasiteetin tai 
ajan  
perusteella.	Kolme	mallia	ToRKEL	820,	840	sekä	860	eri	käyt-
tökohtei- 
siin. 

jännitealue:	10	-	480	V
kuormitusvirta: 0 - 110 a
teho: 15 kW

torKEL 820 soveltuu teleoperaattoreiden laitetilojen akus-
tojen	koestukseen,	840	on	tarkoitettu	mm.	sähköasemien	
apusähköjärjestelmien akustoille.  torKEL 860 on suunniteltu 
teollisuuspalvelinkeskuksiin tai vastaavien kohteiden akustoille.

vakiovarusteet: Kuljetuslaukku sekä tarvittavat kaapelit.

Lisävarusteet: 200 ja 1000 a virtapihdit, torKEL Win -ohjel-
misto	sekä	kuormitusvirran	nostamiseen	TXL-lisäkuormat.
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MIKRo-oHMIMITTARIT	
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. mittaus-
tuloksiin	päivämäärä-	ja	aikaleimat	sekä	testausvirta.		Dual-
ground -ominaisuus. mittari on maadoitettavissa molemmin 
puolin. 

vakiovarusteet:	Pistoolimittapäät	1,3	m	liitäntäjohdoilla,	kanto-
laukku- ja hihna, vyöpidike sekä tietokoneohjelmisto mittaus-
tulosten 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 vesi-
tiiviin laukun sisään. 

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

Lisävarusteet: kauko-ohjain, mJÖLnEr Win -ohjelmisto mit-
taustulosten analysointiin sekä 200 a virtapihti.  
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rELEtEstEri
megger svErKEr 900
Suojareleiden	testaamiseen	(aika,	impedanssi,	distanssi,	jännite,	
jälleenkytkentä, maasulku, moottorisuojat, taajuus, tehoker-
roin,	lämpö,	taka/vakioaika/yli-virta).		USB-liitäntä	tiedonsiir-
toon, mittaustulosten tallentamiseen sekä laitteen päivittämi-
seen.   
Kolme	mallia:	Basic,	Standard	sekä	Expert.	

•	verkkokäyttöinen
•	4	jännitelähdettä	(300	V	/	lähde)	ja	
	 3	virtalähdettä	(35	A	/	lähde)
•	kosketusnäyttö
•	virtamuuntajien	magnetoitumiskäyrien	piirto
•	paino:	15	kg,	varusteineen		33	kg
•	kulutus:	10	A

Basic-mallissa	on työkalut magnetoitumiskäyrien piirtämiseen 
sekä releiden manuaaliseen testaamiseen.  
standard-mallissa on lisäksi automatisoidut testausmahdolli-
suudet	(mm.	ramppityökalulla	voi	määrittää	testaussuureen	
ala-	sekä	ylärajat	sekä	muutosnopeuden).	Sekvenssi-työkalu	
soveltuu	mm.	katkeilevan	maasulun	ja	PJK/AJK:n	testaamiseen.	 
Expert-malliin sisältyy impedanssityökalu impedanssi- ja dis-
tanssireleiden testaamiseen.  
 
vakiovarusteet: kuljetuslaukku, tarvittavat kaapelit ja jumppe-
rit kytkentöjen tekemiseen sekä 
kosketusnäyttökynä.  

Lisävarusteet:		LCA-virtamuunnin	
maasulkureleiden testaukseen.
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KatKaisiJatEstErit
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 staatti-
sen ja dynaamisen resistanssin mittauksiin. Laitteessa on yhteensä 5 
aikakanavaa, joista kaksi on galvaanisesti erotettuja. analogiakanava 
virran	tai	liikkeen	mittaukseen.		SDRM	staattisen-	ja	dynaamisenre-
sistanssin 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.	Koes-
tuksen tulos hyväksytty/hylätty ilmaistaan merkkilampulla vihreä/
punainen. Laitteessa myös vapaavalintainen koestusjännite, joka on 
oletuksena asetettu 50 kv.

vakiovarusteet: Kantolaukku, maadoituskaapeli sekä kiinteät 5 m 
testauskaapelit hauenleuoilla. 

Megger	TM1700

TM1700	katkaisija-analysaattori	SJ-	sekä	KJ-katkaisijoiden	liikera-
tojen, nopeuksien, pää- ja valokaarikoskettimien pituuksien sekä 
laukaisukelojen toimintavirtojen ja jännitteiden toteamiseen. 
Analysaattorista	on	neljä	eri	versiota	TM1710,	TM1720,	TM1740,	sekä	
TM1760.

•	kosketusnäyttö,	lukuun	ottamatta	TM1710	ja	TM1720
•	virranmittaus:	0	-	80	A	AC	/	DC
•	jännitemittaus:	0	-250	V	AC	ja	0	-	350	V	DC
•	näytteenottotaajuus:	40	kHz
•	tiedonsiirtoon	Ethernet-	ja	USB-liittimet

TM1700-sarjan	analysaattoreissa	on	analogiset	sisääntulot	mm.	
virran, jännitteen sekä liikeratojen mittaukseen. varustettu digitaali-
silla sisääntuloilla, jotka mahdollistavat mm. nopeamman ja tarkem-
man mittauksen.  Lisäksi laitteissa on liitännät jousimoottorikatkai-
sijan toiminta-aikojen mittaukseen sekä staattisen ja dynaamisen 
resistanssin	(SDRM)	mittaamiseen.	 
Huom.	liitäntöjen	lukumäärä	vaihtelee	malleittain.

vakiovarusteet:	CABA	Win	-ohjelmisto,	maadoitus,	virta-	ja	mittaus-
kaapelit,	USB-muistitikku,	käyttöohje	sekä	kantolaukku.	
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EnsiÖ- Ja toisiovirtatEstErit
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, 
muuntosuhteet sekä tehokertoimen. testattavan kohteen 
ylikuumentumisen tai ennenaikaisen laukaisun estämiseksi 
testerissä on 1/30 testausvirta. virtayksikössä on kaksi ulos-
tuloa rinnan- ja sarjankytkentä mahdollisuuksin.

vakiovarusteet: yksiköiden liitäntäkaapeli, verkkojohto, 
maadoituskaapeli	sekä	virransyöttökaapeli	(120	mm2).		

Megger	CSU600A/AT
virtalähde ensiökoestukseen, kuten muuntajien suorituskyvyn 
ja muuntosuhteen toteamiseen, katkaisijoiden testaukseen sekä 
käyttöönottoihin.	Jatkuva	testausvirta	alueella	0	-	75	A.	Hetkelli-
nen	testausvirta	alueilla	100,	200,	300,	400,	500	ja	600	A.	

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

Mallissa	CSU600AT	sisäänrakennettu	ajastin	sekä	
virtamittari.	Malliin	CSU600A	saatavissa	lisä-
varusteena ajastin tm200.

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

TDR-TUTKAT
Megger	TDR500/3
•	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

Meggerin	TDR-mittalaitteet	ovat	ns.	aikatasoon	perustuvia	
impedanssitutkia, joiden avulla kaapeleiden vikakohdat voi-
daan	paikantaa	jopa	10	cm	tarkkuudella.

vakiovarusteet: kova kantolaukku, johtosarja sekä paristot.
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TDR-TUTKAT
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	
impedanssitutkia, joiden avulla kaapeleiden vikakohdat voidaan 
paikantaa	jopa	10	cm	tarkkuudella.

vakiovarusteet: johtosarja, tietoliikennekaapelit sekä laturi.

vLF-mittarit
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 mitattava 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,	co-
sini	suorakaide	-	tai	DC-muotoisella	jännitteellä.	Laitetta	voidaan	käyttää	myös	jännitelähteenä	Tan	Delta	-	mittauksiin.

vakiovarusteet: HV-liitäntäkaapeli	5	m,	verkkokaapeli,	maadoituskaapeli	sekä	laukku	varusteille.

KAAPELITUTKAT
Geomax	EZiCAT	i550	&	EZiTEX	T100
	EZiCAT	i550-tutkan	avulla	pystyt	helposti	välttämään	vaa-
rallisia sähkökaapeleita sekä muita maanalaisia kohteita.
 
•	automaattinen	paikannus
•	syvyysmittaus
•	passiivinen	paikannus	50	Hz,	60	Hz	ja	15	kHz	-	60	kHz
•	aktiivinen	paikannus	lähettimen	kanssa	8	kHz	tai	33	kHz
 
vakiovarusteet: Lähetin, vastaanotin, kaapelit ja paristot.
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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 esi- 
paikannukseen.	Generaattoritoiminto	esim.	Digiphone	NT:n	
kanssa erittäin tarkkaan vaippavikojen määrittämiseen. 

vakiovarusteet: verkkojohdin, ohjelmisto,  
liitäntäjohtimet sekä kantopussi johtimille. 

syÖKsyvirtagEnEraattorit 
Seba	KMT	EZ-Thump 

Maakaapeleiden	vianpaikannukseen	4/12	kV	syöksyvirtagene-
raattori.
 
-	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.

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 syöksyvirta- 
generaattori yhdistettynä esipaikannukseen sekä poltto-  
ja vaippavikojen generaattoriin. 

vakiovarusteet: syöksyvirtageneraattoriyksikkö, 32 kv 
DC-yksikkö,	vaippavikojen	generaattori,	kehikko	pyörillä,	
Teleflex-yksikkö	sekä	liitäntäkaapelit.
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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, 
sensoriyksikkö 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 
syöksypaikannuksen lisäksi myös vaippavikojen hakuun.

vakiovarusteet: vastaanotinyksikkö kantohihnalla, mittapui-
kot, kuulokkeet, sensoriyksikkö ja tarvittavat kaapelit.

VAIPANTESTAUS	+	PAIKANNUS	
seba Kmt Esg nt
 
•	vaippavian	paikannus
•	värinäyttö
•	automaattinen	häiriönsuodatus
•	erittäin	helppokäyttöinen
•	automaattinen	jännitetason	säätö

vakiovarusteet: vastaanotinyksikkö kantohihnalla,  
mittapuikot sekä tarvittavat kaapelit.
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Torpankatu 28, PL 230, 05801 Hyvinkää, puh. vaihde (019) 87 111, info@perel.fi

Lisätietoja: 
Jarno Turtiainen, puh. (019) 8711 420, jarno.turtiainen@perel.fi
Joni Järvenpää, puh. (019) 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi

www.perel.fi

Perel Oy huoltaa ja kalibroi  
mittalaitteita Suomessa.

Perel Oy on Meggerin valtuuttama huoltopiste. 

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

Kalibroinnit myös muiden valmistajien mittareille.

Oletko  
lähettämässä  

mittaria huoltoomme?
Nopeuta käsittelyä  

täyttämällä etukäteen  
huoltotyölomake: 

www.perel.fi/yhteystiedot/
huoltotyölomakeKysy lisää mittalaitehuollosta:Janne Niittynen 

puh.	(019)	87111,	service@perel.fi


