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Sähkövoimatekniikan 
mittalaitteet

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	eristys-
vastusmittari, jolla diagnostiset, huolto- ja määräaikaismittaukset 
sujuvat nopeasti ja luotettavasti.  
MIT1525 on varustettu litium-ioni -akuilla. Suuri, selkeä, helppolu-
kuinen näyttö toimii niin kirkkaassa auringonpaisteessa kuin huo-
nosti valaistuissa ympäristöissäkin. 

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

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



3

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 kalib-
rointitodistus.	(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.

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 tuleva säilytyspussi.

Edistyksellinen  

maavastustesteri!
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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.

akkuteSterit 
torkel 900-sarja
Torkel™	900	-sarjan	mittalaitteita	käytetään	akuston	kuormituksen	
tai purkauksen mittaamiseen - tämä mittaus on ainoa tapa määritel-
lä akkujärjestelmän todellinen kapasiteetti.

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

Purkaus	voi	tapahtua	jopa	maksimissaan	220	A	-virralla.	Tapauksis-
sa, joissa tarvitaan vielä enemmän virtaa, voidaan kytkeä yksi tai 
useampi TXL-lisäkuormayksikkö akustoon halutun kuormituksen 
aikaansaamiseksi. Kuormituksen etenemistä voi seurata suoraan 
mittalaitteen	näytöltä,	mittalaite	piirtää	kuvaajat	Ah,	kuormitusvir-
ran resistanssin, tehon ja jännitteen osalta.

Torkel-kuormitustesteriin	optiona	saatavat	BWM-moduulit	mittaa-
vat	yksittäisten	kennojen	jännitettä	koko	mittauksen	ajan	–	yhdessä	
testerin kanssa ne muodostavat täydellisen yksikön akuston kuormi-
tuksen mittaamiseen.

Torkel-sarjaan	kuuluvat	mallit	910,	930	ja	950.

Vakiovarusteet:	Kuljetuslaatikko pyörillä, mittajohtimet sekä niille 
laukku. 

Lisävarusteet:	BVM-moduulit,	lisäkuormitusyksiköt	sekä	virtapihti.
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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.	Mittaustulok-
siin	päivämäärä-	ja	aikaleimat	sekä	testausvirta.		DualGround	-omi-
naisuus. Mittari on maadoitettavissa molemmin puolin. 

Vakiovarusteet:	Pistoolimittapäät	1,3	m	liitäntäjohdoilla,	kantolauk-
ku- 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, kat-
kaisijoista, 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	mittaustu-
losten	analysointiin	sekä	200	A	virtapihti.		
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releteSteri
megger Sverker 900
Suojareleiden	testaamiseen	(aika,	impedanssi,	distanssi,	jännite,	
jälleenkytkentä, maasulku, moottorisuojat, taajuus, tehokerroin, 
lämpö,	taka/vakioaika/yli-virta).		USB-liitäntä	tiedonsiirtoon,	mit-
taustulosten tallentamiseen sekä laitteen päivittämiseen.   
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 testausmahdollisuu-
det	(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 distanssire-
leiden testaamiseen.  
 
Vakiovarusteet: kuljetuslaukku, tarvittavat kaapelit ja jumpperit 
kytkentöjen tekemiseen sekä 
kosketusnäyttökynä.  

Lisävarusteet:		LCA-virtamuunnin	
maasulkureleiden testaukseen.



7

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.	Analogiaka-
nava	virran	tai	liikkeen	mittaukseen.		SDRM	staattisen-	ja	dynaami-
senresistanssin 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.	Ana-
lysaattorista	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	digi-
taalisilla sisääntuloilla, jotka mahdollistavat mm. nopeamman ja 
tarkemman mittauksen.  Lisäksi laitteissa on liitännät jousimootto-
rikatkaisijan toiminta-aikojen mittaukseen sekä staattisen ja dynaa-
misen	resistanssin	(SDRM)	mittaamiseen.	 
Huom.	liitäntöjen	lukumäärä	vaihtelee	malleittain.

Vakiovarusteet:	CABA	Win	-ohjelmisto,	maadoitus,	virta-	ja	mit-
tauskaapelit,	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	ulostuloa	rinnan-	ja	sarjankytkentä	mahdol-
lisuuksin.

Vakiovarusteet: yksiköiden liitäntäkaapeli, verkkojohto, maadoitus-
kaapeli	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.	Hetkellinen	
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	impe-
danssitutkia, joiden avulla kaapeleiden vikakohdat voidaan paikan-
taa	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	impe-
danssitutkia, joiden avulla kaapeleiden vikakohdat voidaan paikan-
taa	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	keskijännite-
kaapelit	mitataan	määräysten	mukaisesti.	Laitteella	on	mahdollista	suorittaa	mittaukset	sinimuotoisella,	cosini	suorakaide	-	tai	
DC-muotoisella	jännitteellä.	Laitetta	voidaan	käyttää	myös	jännitelähteenä	Tan	Delta	-	mittauksiin.

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

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.
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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	syöksyvirta- 
generaattori.
 
•	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 syöksy-
paikannuksen lisäksi myös vaippavikojen hakuun.

Vakiovarusteet:	vastaanotinyksikkö kantohihnalla, mittapuikot, 
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.



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
Joni Järvenpää puh. (019) 8711 414  joni.jarvenpaa@perel.fi


