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Многофункционални инсталационни  
тестери серия MFT1800 

 ■ Устойчивият мултифункционален тестер, който предлага още повече 
удобство.

Високоволтов тестер за изолация 
и непрекъснатост MIT2500  

 ■  Изпитателно напрежение 2,5 kV и той наистина е преносим и 
тежи по-малко от 1 kg.

Мултиметри за 
електроинженери серия АVО800 

 ■ Висок клас специализирани мултиметри, 
предлагащи функциите, които ще използвате.

Измервателни прибори за 
изолация и непрекъснатост 
серия MIT400/2  

 ■  Предлагани в 4 версии, тези устойчиви 
тестери, специално конструирани за 
електрическо техническо обслужване в 
промишлеността, не биха претоварили 
инсталацията.



Електроизмервателни 
прибори



Нови продукти

Не пропускайте!
Гаранцията на много 

продукти на Megger може да 

се удължи безплатно до три 

пълни години единствено 

като регистрирате продукта. 

Можете да регистрирате 

продукта БЕЗПЛАТНО, като ни 

позволите да Ви предложим 

пълна техническа поддръжка 

и тригодишна гаранция.

Поддържайте връзка с Megger
Следвайте ни в Twitter  
на www.twitter.com/meggeruk

Гледайте нашите видеоматериали  
в YouTube на www.youtube.com/meggeruk

Намерете ни във Facebook  
на www.facebook.com/meggeruk 
или посетете нашия уебсайт на  
www.megger.com/uk

Многофункционални 
инсталационни тестери 
серия MFT1800 

 ■ �Предлагат увеличена 
функционалност и по-добра 
стойност.  Вижте стр. 14 

Високоволтов тестер за 
изолация и непрекъснатост 
MIT2500  

 ■ �Тестер за 2,5 kV, който е преносим 
и тежи по-малко от 1 kg. Вижте 
стр. 9

Мултиметри серия AVO800 
 ■ �Висок клас мултиметри, 

конструирани с мисълта за 
изпълнителя на електрическите 
работи. Вижте стр. 18

Измервателни прибори за 
изолация и непрекъснатост 
серия MIT400/2  

 ■ �Гарантират, че инсталацията 
няма да се претовари. Вижте стр. 
8



На линия повече  
от 120 години

Опитвате се да решите кой 
Megger е най-добър за Вас?
Обадете се на дистрибутира 

на Megger.

Той ще ви дадем съвет и ще
Ви помогне да вземете 
правилното решение за 
Вашия бизнес.           
Позвънете на:                    

............................................

използвайте e-mail: 

............................................ 

От 1889 г. Megger и предшестващите го фирми помагат на електроинженери да 
поддържат електрически съоръжения чрез разработване и производство на 
преносими уреди за електрически измервания и изпитвания.  Първото, което 
беше разработено, бяха тестерите за изолация; те водят до регистрирането на 
марката Megger през 1903 г. --

Първоначално тестерите на изолация се предлагат в две кутии, които 
разделят генерирането на напрежение от измервателната схема, за да се 
избегнат проблеми с електромагнитните смущения. Малко по-късно те са 
комбинирани в бакелитова кутия с емблематичната дръжка за задвижване 
на динамото.

Пет години по-късно е изобретен омметърът за малко съпротивление (LRO), като 
последният става известен по света като изпитване Ducter. Поместени в дървени 
кутии, тези тестери имат дълга и забележителна история, на практика Megger 
получава ранен LRO, който през 2006 г. е все още в процес на калибриране.

През 1923 Megger получава идеята да мултиметър от Доналд 
Макейди. Измерването на ампери, волтове и омове чрез един уред 
е революционно и се ражда AVO-метър, модел 1. 85 години по-
късно от производствената линия слиза модел 8 mark 7, а в този 
каталог Megger показва гамата мултиметри AVO830.

Георг Таг, който работи в Megger през 60-те години на миналия 
век, публикува полезна статия за изпитвания на заземяването. 
Неговата работа се отнася предимно за системи заземяващи 
електроди, обхващащи голяма площ. Днес, с помощта на 
цифровата електроника и революционни електронни 
компоненти, Megger продължава своята мисия да прави 
живота по-лесен чрез разработване на по-мощни и 
безопасни тестери, които са лесни за пренасяне, удобни 
за държане и лесни за употреба, които Ви помагат да 
бъдете на линия.



Електрическа измервателна апаратура 
за инсталации за ниско напрежение
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Тестери за изолация и непрекъснатост

Двата продукта имат комбиниран цифров и аналогов екран, като 
използват патентованата технология за екран DART на Megger. 
Екранът включва ясна точна цифрова индикация и аналогова 
стрелка за оценка на характеристиките на заряд и разряд на 
веригата. 

Здравият корпус на инструмента от ABS е предназначен да 
издържа на изпитанията на тежки условия на работа, като в 
същото време е достатъчно малък, за да се събере в джоба Ви, 
когато не го използвате. Индикатор за ниско ниво на батерията 
издава предварително предупреждение за изтощени батерии.

Изпитване на изолацията
 ■ Налице е избор от два или три диапазона тестови 

напрежения, които осигуряват идеално решение за 
повечето приложения за изпитване на изолацията при ниско 
напрежение

 ■ Измерване на изолация до 1000 MΩ във всички диапазони

 ■ Автоматичното разреждане гарантира безопасното 
разреждане на всички вериги след изпитването

 ■ 1000 V диапазони за изпитване на изолацията имат 
предупреждение за високо напрежение преди подаването на 
изпитателното напрежение

Изпитване за непрекъснатост
 ■ За да се гарантира съответствие с международните 

изисквания, автоматичното изпитване за непрекъснатост 
се извършва при 200 mA. Не е необходимо да се натиска 
тестови бутон

 ■ Всички уреди ще измерват до 100 Ω за проводимост, от които 
0 – 10 Ω се извършват при повече от 200 mA

 ■ Възможно е нулиране на тестовите проводници до 9,99 
Ω, което осигурява възможност за нулиране на тестови 
проводници, както и на стандартни проводници

 ■ Защита от напрежение при докосване на верига под 
напрежение

 ■ Зумерът за непрекъснатост на верига осигурява средства за 
бърза проверка на кабели и идентификация на вериги със 
защото от напрежение при случайно докосване на верига под 
напрежение

 ■ Зумерът се задейства при прагово ниво 5 Ω

Серия MIT200

Тестерите от серията МІТ200 са едни от най-малките предлагани тестери

1002-015
Комплект 2-жични тестови 
проводници с предпазители за 
500 mA

Принадлежности

1002-001
Комплект 2-жични тестови 
проводници

1002-491
Червена и черна сонда и скоби

Специални функции
 � Изключително съотношение 
цена/качество 

 � Тестер с джобен размер 
 � Защита на верига под 
напрежение
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MIT200 MIT210 MIT220 MIT230

Изпитателно 
напрежение

1000 V ■ ■

500 V ■ ■ ■

250 V ■ ■

Изолационно съпротивление 
до 1000 MΩ

■ ■ ■ ■

Измерване на непрекъснатост 
при 200 mA

■ ■ ■ ■

Бърз диапазон на зумера ■ ■ ■ ■

Откриване на напрежение ■ ■ ■ ■

Интелигентна система за 
безопасност

■ ■ ■ ■

Фоново осветление на екрана ■ ■ ■ ■

CAT III 600 V ■ ■ ■ ■

БЕЗПЛАТНО удължаване на 
гаранцията до 3 години

■ ■ ■ ■



Изолация и непрекъснатост

Тестерите за изолация Megger ще поемат 
ударите, на които са подложени на работната 

площадка
Те са обвити с гума и имат вграден твърд капак за защита на 

дисплея.

Здравата панта дава възможност за фиксиране на капака 
отзад при работа, което улеснява работата и прави невъзможно 
загубването му.

Не е необходимо да се изваждат тестовите проводници, за да се 
затвори капакът.

Тестерите за изолация MIT на Megger се използват 
лесно и начинът на работа с тях се научава бързо
Няма сложни функции, така че използването на тестерите на 
изолацията е лесно.

Цветното кодиране помага за избора на тест, като ускорява 
времето за изпитване и Ви помага за бързата идентификация на 
неизправности.

Краткото ръководство в капака Ви помага да държите под ръка 
основната информация, ако се нуждаете от нея.

Вашата безопасност е основна грижа на Megger

Тези функции за безопасност се грижат за Вас и за тестера –

Защитна блокировка за предотвратяване на небезопасно 
свързване на тестови проводници

Защитен детектор на контакт, който пази Вас 
и Вашия тестер по време на изпитване за 
непрекъснатост, в случай на свързаност с верига 
под напрежение

 ■ При изпитване на изолацията предупреждение за наличие на 
напрежение предупреждава потребителя при напрежения в 
мрежата над 25 V

 ■ Предпазни блокировки –  
 – Предотвратява изпитването на непрекъснатост  
  във вериги под напрежение 
 –  Предотвратява изпитването на изолацията, когато 

напрежението във веригата и по-високо от 50 V

Работа без ръце 
Серията MIT300 тестери на изолацията са добре балансирани 
за удобно окачване на врата Ви, което Ви дава възможност да 
работите без ръце, когато е необходимо.

Изпитването на непрекъснатост и зумерът се включват 
автоматично, когато осъществявате връзка към дадена верига, 
което пести време.

Изпитванията на изолацията може да се стартират, като се 
използва сонда с ключ или тестовият бутон отпред на тестера.

Серия MIT300

Тестерите за изолация Megger не приличат 
на никой друг тестер, който сте използвали

Принадлежности

1002-491
Червена и черна сонда и скоби

1002-001
Комплект 2-жични тестови 
проводници

1002-015
Комплект 2-жични тестови 
проводници с предпазители за 
500 mA

1001-884
Сонда с дистанционно 
включване със специален 
щекер
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Специални функции 
 � Защитен с дебела гума корпус
 � Ясни цветно кодирани селектори
 � Голям, лесен за отчитане екран 
 � Тестови проводници с добро захващане 
с блокировка на крокодилчетата

 � Автоматично стартиране на изпитването 
на непрекъснатост

 � Устойчиви и лесни за употреба
 � Безопасни
 � Устойчиви на атмосферни влияния
 � Изтегляне от USB в MIT330



Функции

Изолация и непрекъснатост
Серия MIT300

MIT320 се предоставя със сонда с 
ключ и сертификат за калибриране.

Как работи 
– Най-доброто място за тестовия бутон е върху сондата.

 � Чрез използване на сонда с ключ вместо стандартна сонда 
вече не е необходимо да се отклонява погледът от сондата, 
за да се открие бутонът TEST върху уреда, или да се 
използва трета ръка, ако двете вече държат сондите. Просто 
натиснете бутона, който вече е под пръста Ви.   Определено 
по-безопасно и бързо.  MIT320 се получава със сонда с ключ 
и сертификат за калибриране

Изолация и непрекъснатост

Удобен ремък за окачване на 
врата за работа без ръце

Отчетлив селектор за 
диапазоните за условия на лошо 
осветление

Двойна панта пази екрана от 
надрасквания или накланяне 
надолу извън обзора на оператора
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MIT300 MIT310 MIT320
Аналогов 
MIT310A

MIT330

Изпитване на изолацията 250 V ■ ■ ■ ■ ■

500 V ■ ■ ■ ■ ■

1000 V ■ ■ ■ ■

Диапазон на изпитване 1000 MΩ 1000 MΩ 1000 MΩ 1000 MΩ 1000 MΩ

Аларма за граница на изолацията 0,01 MΩ до 1000 MΩ ■ ■

Изпитване за непрекъснатост Непрекъснатост до 100 Ω ■ ■ ■ ■ ■

Зумер за непрекъснатост ■ ■ ■ ■ ■

Водеща нула до 9 Ω ■ ■ ■ <1/2 Ω ■

Регулируем зумер 1 до 100 Ω ■ ■

Забрана на звуковия зумер ■ ■

Измерване на напрежение Напрежение на променлив/постоянен ток 600 V 600 V 600 V 600 V

Измерване на съпротивление Диапазон 10 Ω до 1 MΩ ■ ■

Диапазон 10 Ω до 2 kΩ ■

Функции Предупреждение за напрежение ■

Волтметър по подразбиране ■ ■ ■ ■

Екран с фоново осветление ■ ■

Селектор за диапазони с фоново осветление ■ ■

Заключващ се тестови бутон ■ ■ ■ ■ ■

Автоматично изключване на захранването ■ ■ ■ ■

Измервателна сонда с ключ ■ ■

Съхранение на данни ■

Изтегляне чрез USB порт ■

Устойчивост на атмосферни влияния IP54 ■ ■ ■ ■ ■

Може да работи с акумулаторни батерии ■ ■ ■ ■ ■

Включени принадлежности Комплект 2-жични проводници ■ ■ ■ ■ ■

Безплатен сертификат за калибриране ■ ■ ■ ■

БЕЗПЛАТНО удължаване на гаранцията до 3 години ■ ■ ■ ■ ■



Тестер за изолация и непрекъснатост 
за електрическо техническо обслужване 
в промишлеността

Серия MIT400/2

Функциите включват:
■     Конструиран за електрическия и промишления пазар

■     Стабилизирано изпитване на изолацията –0 % +2 % 
изпитвателно напрежение (Ново)

 ■ Променливо изпитвателно напрежение за 
изпитване на изолацията от 10 V до 1000 V 
(Ново)

 ■ Еднообхватно бързо изпитване за 
непрекъснатост от 0,01 Ω до 1 MΩ (Ново)

 ■ Изпитване на изолацията до 1000 V и 200 GΩ в 
преносим уред (Ново)

 ■ Зареждаеми опции за зареждане от мрежата и 
от автомобил (Ново)

 ■ Изпитване на изолацията до 200 GΩ с контрол 
чрез обратна връзка за прецизен контрол на 
изпитателното напрежение (Нов)

 ■ Измерване на AC и DC напрежение 600 V реална 
средноквадратична стойност

 ■ Съхраняване на резултата от изпитванията и 
изтегляне чрез Bluetooth®

 ■ Откриване и защита на вериги под напрежение

 ■ Приложение CAT IV 600 V и защита от природните 
условия IP54

Гама тестери за изолация и непрекъснатост с ергономична 
конструкция с най-новите измервателни технологии и защита на 
вериги под напрежение.

Тестерите за изолация и непрекъснатост серия MIT400/2 
вече извършват по-бързо изпитване на непрекъснатост, имат 
стабилизирани напрежения за изпитване на изолацията за 
по-точно и производително изпитване на инсталации.

Налице е допълнително управление чрез обратна връзка на 
изпитването на изолацията за стабилизиране на тестовото 
напрежение до по-малко от +2 % за по-безопасно и по-точно 
измерване. 

Има също променливо тестово напрежение от 10 V до 1000 V.

Изпитването за непрекъснатост вече е напълно автоматично от 
0,01 Ω до 1 MΩ с бързо откриване на контакт при непрекъсната 
защита от неволно докосване на вериги под напрежение.

Серията MIT400/2 и диагностичните изпитвания на изолацията, 
като коефициент на поляризация и отношение на диелектрична 
абсорбция, които предлага същата, позволява определяне на 

тенденцията на техническите характеристики на двигателите. 
Това я прави идеална за техници, работещи в сектора на 
промишленото техническо обслужване, които трябва да 
планират техническото обслужване или някакво по-убедително 
свидетелство, когато извеждат двигателя от експлоатация.

Принадлежности
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1002-015  
Комплект 2-жични тестови 
проводници с предпазител за 500 
mA

1007-464  
Комплект за зареждане, само за 
MIT430/2 и MIT2500

1006-513  
Само за MIT2500

1002-001  
Комплект 2-жични тестови 
проводници 



MIT2500

Преносими тестери за изолация и непрекъснатост 
за приложения с по-високи напрежения
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 ■ Достатъчно устойчиви за промишленото и електрическото 
техническо обслужване

 ■ Изпитване на изолацията до 2500 V и 200 GΩ в преносим уред 
(Ново)

 ■ Защитен извод за висока точност на изолационното 
съпротивление (Ново)

 ■ Променливо изпитателно напрежение за изпитване 
на изолацията от 50 V до 2500 V (Ново) 

 ■ Стабилизирано изпитване на изолацията –0 % +2 % 
изпитвателно напрежение (Ново)

 ■ Еднообхватно бързо изпитване за непрекъснатост от 0,01 Ω 
до 1 MΩ (Ново)

 ■ Диагностично изпитване с коефициент на поляризация (PI) и 
отношение на диелектрична абсорбция (DAR) 

 ■  Зареждаеми опции за зареждане от мрежата и от автомобил 
(Ново)

 ■ Съхраняване на резултата от изпитванията и изтегляне чрез 
Bluetooth®

 ■ Откриване и защита на вериги под напрежение

 ■ Приложение CAT IV 600 V и защита от природните условия 
IP54

MIT2500 е най-малкият 2500 V 
преносим тестер за изолация на 
пазара.

Допълнително "Променливо 
напрежение" дава възможност за 
избор от 100 V до 2500 V.

Изходното напрежение е 
стабилизирано на –0 % +2 % за 
точно изпитателно измерване 
без опасност от пренапрежение по 
веригата.

Изпитване с коефициент на 
поляризация (PI) и отношение 
на диелектрична абсорбция 
(DAR), съхранение и изтегляне 
на резултатите от изпитването.

MIT400/2 MIT410/2 MIT420/2 MIT430/2 MIT2500
Напрежения за изпитване 
на изолацията 2,50 kV ■

250 V, 500 V и 1 kV ■ ■ ■ ■ ■

50 V и 100 V ■ ■ ■ ■

Може да се променя от 10 V до 1 kV ■ ■ ■

Може да се променя от 100 V до 2,5 kV ■

Изолационно съпротивление до 200 GΩ 200 GΩ 200 GΩ 200 GΩ 200 GΩ

PI, DAR и в определено време ■ ■ ■ ■

Блокировка ■ ■ ■ ■ ■

Защитен извод ■

Непрекъснатост 0,01 Ω до 10 MΩ 100 Ω ■ ■ ■ ■

Автоматично обръщане на поляритета ■ ■ ■ ■

Нулиране на тестовите проводници > 10 Ω > 10 Ω > 10 Ω > 10 Ω > 10 Ω

Измерване на напрежение 600 V AC/DC ■ ■ ■ ■ ■

mV AC/DC ■ ■ ■ ■ ■

Измерване на честота 45–450 Hz 45–450 Hz 45–450 Hz 15–450 Hz

Капацитет Капацитет 1nF – 10 µF ■ ■ ■

Допълнителни 
предимства Гранична аларма УСПЕШНО/НЕУСПЕШНО ■ ■ ■ ■

Автоматично изключване на захранването ■ ■ ■ ■ ■

Възможно е захранване с алкални или NiMH 
батерии, размер АА ■ ■ ■ ■ ■

Готовност за зарядно устройство ■ ■

Бордова памет ■ ■ ■

Изтегляне чрез Bluetooth® и софтуер ■ ■

Комплект 2-жични силиконови входящи 
проводници ■ ■ ■ ■

3-жични 
комплекти

Сонда, включваща тестов бутон ■ ■ ■ ■

Безопасност
CAT IV 
600 V

CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V

Защита от прах и климатични условия съгласно 
IP54 ■ ■ ■ ■ ■

БЕЗПЛАТЕН сертификат за калибриране ■ ■ ■ ■ ■

БЕЗПЛАТНО удължаване на гаранцията до 3 
години ■ ■ ■ ■ ■

1006-513  
Само за MIT2500



От 1903 г. уредите с марката Megger се явяват еталон за 
изпитване на изолацията. Този набор от тестери представя 

най-доброто от нас в момента. Предлагайки на потребителя 
безопасност IEC61010-1 категория IV 600 V, тези тестери 

са много устойчиви. Толкова устойчиви, че успяхме да ги 
класираме като ІР65, което означава, че се прахозащитени и 

са устойчиви на водни струи. Уникалната конструкция с двойна 
кутия на Megger означава, че не трябва да се правят компромиси. 
Те се предоставят в лесна за пренасяне пластмасова кутия, която 
може да поеме ударите, които могат да се очакват при работа 
на работната площадка, а вътрешната кутия е с огнезащитните 
характеристики, от които се нуждаете.

Целият диапазон е лесен за използване. В капака на тестера 
има кратко ръководство за работа, с което се премахва 
необходимостта да се носи обемно ръководство за потребителя, 
в което се обясняват подробно всички органи за управление. 
Вградени са регулируеми таймери и аларми за гранични 
стойности. Има голям, ясен екран с фоново осветление. 
Съдържащата се на екрана информация включва изолационно 
съпротивление, приложеното напрежение, изпитателен ток, 
капацитет, състоянието на батерията и времеконстанта. Показва 
се също изтеклото време от изпитването, така че сте наясно на 
каква фаза е тестът. Екранът е с фоново осветление за лесно 
отчитане, независимо дали работите на ярка слънчева светлина 
или в лошо осветена зона. Тестерите могат да се използват при 
включване към променливотоково захранване или с батерийно 
захранване, което означава, че винаги е налице готовност за 
работа.

За да сте сигурни, че измервате това, което мислите че 
измервате, а не повърхностната утечка, високоволтовите тестери 
за изолация, като много от наличните 5 kV и 10 kV тестери за 
изолация, са снабдени със защитен извод. 

Megger обаче определя работните характеристики на защитния 
извод, така че да сте наясно дали той върши работата си 
правилно. Помнете, че техническите характеристики на 
защитния извод са съставна част от неопределеността на 
Вашето измерване. 

10 kV тестерите могат да измерват изолационно съпротивление 
до 35 TΩ, и 5 kV тестери до 15 TΩ. Това означава, че можете 
да локализирате влошаването на изолацията на ранен етап, 
тенденцията за нейното влошаване и да предвидите кога същата 
ще трябва да бъде сменена, което допринася за истински 
планиран подход за техническо обслужване. 

MIT515
За клиенти, които се нуждаят от обикновен високоволтов тестер 
за изолация, MIT515 е идеалният уред за сервиз и техническо 
обслужване. Устойчив и извършващ изпитвания до 5 kV, MIT515 
не предлага цялата гъвкавост на изпитване на други уреди 
от гамата, но предлага популярни тестови режими, базов и 
за изпитване на изолационното съпротивление във времето, 
коефициент на поляризация и отношение на диелектрична 
абсорбция. С функции за безопасност като тестови проводници 
с блокировка, тестови бутон, който не може да активира 
изпитване чрез случайно натискане, и работа до 3000 m с 
осигурена безопасност CAT IV 600 V сигурността на потребителя 
е гарантирана. Тестерите Megger имат преимуществата на 

стабилното захранващо напрежение и висококачествения 
защитен извод за гарантиране на точни резултати.

MIT525 и MIT1025

Електроинженерите, които се нуждаят от повече диагностични 
функции на своите тестери, ще открият допълнително 
усъвършенстване в MIT525 и MIT1025, което удовлетворява 
техните нужди. Като предлагат изпитване до 5 kV и съответно 10 
kV, тези тестери имат автоматично изпитване на изолационното 
съпротивление, коефициент на поляризация (PI) и отношение 
на диелектрична абсорбция (DAR), добавят и стъпаловидно 
напрежение (SV), диелектричен разряд и (DD) и изпитване с 
нарастване. Изолираният 10 kV USB интерфейс осъществява 
изтегляне на данните от изпитването и запаметената информация 

 ■ Напрежения за изпитване на изолацията от 50 V до 10 kV за 
максимална гъвкавост

 ■ Измерване на изолационно съпротивление до 35 TΩ като 
помощ за ранно прогнозиране на проблеми с изолацията

 ■ Има функция за защитен извод за елиминиране на ефекта на 
повърхностния ток

 ■ Наличен голям заряден ток за измерване на индуктивни 
товари

 ■ Висока шумозащитеност за измерване в области с висок 
електрически шум

 ■ Устойчива конструкция

 ■ Конструкция с двойна кутия

 ■ Диагностични функции 

 ■ Работа с бързо зареждаща се акумулаторна батерия 
и с променлив ток

 ■ Съхранение на резултатите от изпитването в уреда

MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525

Високоволтови тестери за изолация, които нямат равни на себе си.

Високоволтови тестери за изолация
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MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525

Високоволтови тестери за изолация

Принадлежности

1000-441
Среден комплект тестови 
проводници със скоба с 
дължини 3, 10 и 15 метра

1000-443
Голям комплект тестови 
проводници със скоба с 
дължини 3, 10 и 15 метра

MIT515 може да се използва 
във включено в мрежата 
състояние, на акумулатори 
или в процеса на зареждане

Високоволтови тестери за изолация

8101-182
КОМПАКТНА ГОЛА СКОБА 
ЗА ИЗПИТВАНЕ: Дължина 
на проводника: 5 m

в реално време, за да направи софтуера на управлението на 
активите бърз, лесен и интуитивен. 

MIT1525
Добавянето на Mit1525 към гамата означава, че електроинженерите 
вече не са ограничени в изпитванията си до 10 kV, а могат да ги 
разширят до 15 kV с ограничение на тока на късо съединение до 
4 mA и измерване на максимално 30 TW

Всички тестери от серията MIT включват литиево-йонни 
акумулаторни батерии, които намаляват времето за пълно 
презареждане само до 2,5 часа, а зареждане от 30 минути ще Ви 
осигури един час 5 kV изпитване при товар 100 MΩ. 
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MIT515 MIT525 MIT1025 MIT1525

Тестови напрежения 15kV ■

10,0 kV ■ ■

5,0 kV ■ ■ ■ ■

2,5 kV ■ ■ ■ ■

1,0 kV ■ ■ ■ ■

500 V ■ ■ ■ ■

250 V ■ ■ ■ ■

Променящи се тестови 
напрежения На стъпки от по 10 V, от 40 V до 1 kV ■ ■ ■

На стъпки от по 10 V, от 100 V до 1 kV ■ ■ ■

На стъпки от по 25 V, от 1 kV до 
максималното тестово напрежение ■ ■ ■ ■

Измерване Максимално показание 10 TΩ 10 TΩ 20 TΩ 30 TΩ

Минимално показание 10 TΩ 10 TΩ 10 TΩ 10 TΩ

Напрежение ■ ■ ■ ■

Капацитет ■ ■ ■ ■

Ток на утечка ■ ■ ■ ■

Видове изпитвания Изолационно съпротивление ■ ■ ■ ■

Изолационното съпротивление във времето ■ ■ ■ ■

Коефициент на поляризация ■ ■ ■ ■

Отношение на диелектрична абсорбция ■ ■ ■ ■

Стъпаловидно напрежение ■ ■ ■

Диелектричен разряд ■ ■ ■

Изпитване с нарастване ■ ■ ■

Други характеристики Аналогов и цифров екран ■ ■ ■ ■

Управление на таймера и екран ■ ■ ■ ■

Ток на късо съединение 3 mA 3 mA 3 mA 3 mA

Максимално намаляване на шума 3 mA 3 mA 3 mA 6 mA

Дистанционно управление чрез USB порт

Интерфейси USB изход ■ ■ ■

Електрозахранване Мрежа ■ ■ ■ ■

Бързо зареждаща се литиево-йонна батерия ■ ■ ■ ■

Тегло kg 4,5 4,5 4,5 4,5

Доставен софтуер PowerDB lite ■ ■ ■

Безопасност CAT IV 600 v ■ ■ ■ ■

Защита от навлизане на вода IP65 IP65 IP65 IP65

Доставя се БЕЗПЛАТЕН сертификат за калибриране ■ ■ ■ ■

БЕЗПЛАТНО удължаване на гаранцията до 2 години ■ ■ ■ ■



Тестери за ниско съпротивление

Изпитването на ниско съпротивление, цитирано 
понякога като изпитване Ducter, е метод на проверка на 

непрекъснатост на електрическо съединение, кабелно 
съединение или шина и потвърждаване на минималната 

възможна загуба на енергия в тестовия елемент в 
следствие на неговото съпротивление. Приложенията 

са най-разнообразни, от техническо обслужване в 
енергетиката до такова в самолетите, както и качествен 

контрол за поддържане на релсовите пътища.

DLRO10 е лек тестер за ниско съпротивление от най-ниско 
равнище. Той е напълно автоматично и избира най-подходящия 

изпитателен ток до 10 A DC за измерване на съпротивление 
от 0,1 μΩ до 2000 Ω. Той прави измервания с прав и обратен 
ток за нулиране на ефектите от стоящите напрежителни вълни 
в изпитвания образец и показва резултатите върху голям, 
ярък LED екран. Захранва се със създаден за него пакет 
от акумулаторни батерии NiMH, който може да се откача, 
докато се зарежда. Пакетът има свой собствен индикатор за 
състоянието на акумулатора. Тестерите DLRO10 се използват 
масово в лондонското метро за проверка на връзки на 
заземявания в замърсената влажна среда на тунелите под града. 

DRLO10X вероятно е най-сложният тестер за ниско 
съпротивление на пазара. Предлагайки същото ниско тегло и 
отделящи се акумулаторни батерии като DLRO10, DLRO10X има 
достатъчна вътрешна памет за 700 групи резултати и бележки. 
Бележките се правят с помощта на буквено-цифрена клавиатура 
и могат да се изтеглят на компютър. DLRO10X изобразява 
предходно и следващо показание и средната стойност от двете 
на своя LED екран в рамките на 3 секунди. И което е удивително, 
базовата точност на уреда е 0,2 %. Наред с другите приложения 
един от клиентите използва DLRO10X за извършване на контрол 
на качеството на производството, като осъществява прехвърляне 
на данни във фабриката си в реално време за ефективно 
използване.

DLRO10HD предлага различни комбинации от функции, 
които удовлетворяват максимално Вашите нужди, поместени 
в устойчива полипропиленова кутия с клас на защита ІP54 при 
използване на акумулаторно захранване, и IP65, когато кутията 
е затворена. Той може да работи със захранване от мрежата и с 
акумулатор, докато се извършва зареждане. 

DLRO10HD предлага също уникалната възможност за изпитване 

с висока или ниска мощност. Това осигурява възможност за 
диагностика на състоянието и е особено полезно за измерване на 
дебели проводници, връзки и качеството на заварки. DLRO10HD 
може да отдаде 10 A за 60 секунди в до 250 mΩ 

 ■ Изпитателен ток до 10 А

 ■ Защита срещу случайно свързване към верига под 
напрежение

 ■ Проверява автоматично непрекъснатостта на връзки 

 ■ Множество режими на работа, включително и напълно 
автоматичен

 ■ Опции за изпитване с висока и ниска мощност

 ■ Опция за бързо зареждане на акумулаторната батерия

 ■ Измерване на непрекъснатост с висока точност

Серия DLRO10

DLRO10 се получава дори 
със зарядно устройство 

за автомобил
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Тестери за ниско съпротивление

Серия DLRO10

DLRO10HD предлага избор за 
изпитване с висока и ниска 
мощност

Тестери за ниско съпротивление

1000-809
Комплект Келвинови 
проводници с дължини 30, 50 и 
100 метра

6380-138
Транспортна чанта DLRO10 
и принадлежности без 
DLRO10HD

1006-444
Комплект двойни сонди 1,5 m с 
индикаторна светлина

1006-448
Концентрична двойна сонда 

DLRO тестови проводници, снабдени с двойни 
конектори
Система тестови проводници с двойни конектори за употреба 
с уредите 10 A DLRO и BT51 на Megger. Системата с четири 
тестови проводника DLRO с двойни конектори е конструирана 
за осигуряване на икономичен и удобен начин за осигуряване 
за потребителя на всякакви краища на тестови проводници 
и дължини на кабелите, необходими за множество различни 

приложения при изпитването на ниско съпротивление.

В центъра на тази уникална 
система от тестови проводници 

се намира специализиран 
конектор, който позволява 
замяна на Келвинови 

крокодилчета или двойни тестови 
сонди при необходимост. 

Принадлежности
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DLRO10 DLRO10X DLRO10HD Разделителна способност

Диапазони, ограничена мощност 0,25 W 
с разделителна способност 1,9999 mΩ 1,9999 mΩ 2,5000 mΩ 0,1 μΩ

19,999 mΩ 19,999 mΩ 25,000 mΩ 1 μΩ

199,99 mΩ 199,99 mΩ 250,00 mΩ 10 μΩ

1,9999 mΩ 1,9999 mΩ 2,5000 mΩ 100 mΩ

199,99 Ω 199,99 Ω 250,00 Ω 10 μΩ

1999,9 Ω 1999,9 Ω 2500,0 Ω 100 mΩ

Диапазони, висока мощност 250,00 mΩ
2,5000 Ω

10 μΩ
100 μΩ

Режим на измерване Ръчно ■ ■

Автоматично ■ ■ ■

Непрекъснат ■ ■ ■

Индуктивен режим 10 A ■

Индуктивен режим 1 A ■ ■

Еднопосочно ■

Екран LED 41/2-цифрен LCD с фоново 
осветление

LCD с фоново 
осветление

Резултати и съхранение на данни ■

Тегло 2,6 kg 2,6 kg 6,7 kg

Електрозахранване
Мрежа ■

Акумулаторна батерия ■ ■ ■

Време за зареждане на акумулаторната батерия 4 часа 4 часа 8 часа

Клас на защита от навлизане на вода до IP65

Безопасност CAT III 
300 V ■

Безопасност CAT III 
600 V ■ ■

БЕЗПЛАТНО удължаване на гаранцията до 2 
години ■ ■ ■



Принадлежности

1001-012
Променливотокова сонда за 
1000 А

1001-81  1
Комплект 3-жични тестови 
заземителни електроди

1001-991
Комплект 3-жични тестови 
проводници

1001-975
Комплект 3-жични тестови 
проводници с предпазители за 
10 A

Многофункционални тестери

Тя няма да се повреди при свързване в паралел на фази, при 
изпускане, при използване в дъжд, при избор на неправилен 
диапазон или при свързване към вериги под напрежение, дори 
при блокиран тестов бутон!

Устойчива на прах и дъжд съгласно IP54, серията MFT1800 
предлага безопасност CAT IV, което означава, че можете да я 
използвате във всякаква среда, без да се замисляте. Тя може 
да прави изпитвания съгласно всеки от стандартите на IEC 
60364 бързо, лесно и безопасно. Тестерът се доставя в здрава 
транспортна чанта, готов за работа, комплектован с батерии, 
ръководства за потребителя и сертификат за калибриране.

С добър набор от изпитвания на заземяване, 15 mA изпитване на 
непрекъснатост с автоматично реверсиране и дефектнотокова 
защита Тип B и 2 x IDN автоматично коригиране на полярността 
за изпитвания под напрежение, серията MFT1800 е идеална за 
изпитванията, които извършвате.

Диапазони на изпитване на дефектнотокова защита
■    Тип AC, A, S и B, програмируема и 3-фазни 

дефектнотокови защити в зависимост от модела
■     Налице са гама изпитвания на дефектнотокова 

защита ½ x IDN, 1 x IDN, 2 x IDN и 5 x IDN 
в зависимост от модела

■     Автоматично следене на поляритета, смяна на 
поляритета на входния сигнал и стартиране на 
изпитванията

■    Автоматична дефектнотокова защита на 
MFT1825 и MFT1835
■��   Изпитване на дефектнотокова защита с бързо 

нарастване за измерване на тока на сработване 
на дефектнотоковата защита с опция за бързо 
нарастване

Диапазони на тест на затворен контур
 ■  Автоматично следене на поляритета, смяна на поляритета на 

входния сигнал и стартиране на изпитването
 ■  2-жично и 3-жично, без сработване 0,01 Ω L-PE
 ■  L-PE 48 V до 280 V, 45 Hz до 65 Hz
 ■  Без сработване микропрекъсвачи 6 A
 ■  Измерване на корекцията на фактора на мощността 

и същевременно съпротивлението на контура
 ■  Тест на затворен контур с голям ток L-L и L-N
 ■  L-L 48 V до 480 V, 45 Hz до 65 Hz
 ■  Автоматично стартиране на теста на затворен контур

Диапазон на изпитване на непрекъснатост и 
съпротивление

 ■  Изпитване с 200 mA с опция 15 mA на MFT1825 и MFT1835
 ■  Изпитване на непрекъснатост с автоматично реверсиране, 

показва най-високия резултат

 ■  Автоматично стартиране на изпитването на непрекъснатост
 ■  Лесно нулиране на тестовите проводници – запаметява се 

дори в изключено състояние
 ■  Бърз зумер с регулируемо прагово ниво при MFT1825 

и MFT1835
 ■  Измерване на съпротивление от 0,01 Ω до 99,9 kΩ

Диапазони на изпитване на изолацията
 ■  1000 V, 500 V и 250 V с опция 100 V на MFT1835
 ■  Показва се тестовото напрежение с резултата от измерването 

на изолационното съпротивление
 ■  Регулируемо прагово ниво на зумера
 ■  Опция за блокиране на изпитването 25 V или 50 V
 ■  Защита с блокиране на напрежението срещу вериги под 

напрежение до 600 V, дори при блокиран тестови бутон
Изпитвания на заземяването 

 ■  Двуполюсни за употреба там, където 3-полюсното изпитване 
не е практично при MFT1825 и MFT1835

 ■  Изпитване на триполюсен заземителен електрод при MFT1825 
и MFT1835

 ■  Изпитване на заземителен електрод с помощта на 
технологията на закрепен прът на MFT1835

 ■  Безпрътово изпитване на MFT1835
Изпитвателен диапазон за напрежение, въртене и честота

 ■  10 V – 600 V АС / DC Реална средноквадратична стойност на 
MFT1835

 ■  Въртене на фазите на MFT1825 и MFT1835
 ■  Измерване на честота от 15 Hz до 400 Hz
 ■  Напрежение на докосване

Комуникации на MFT1835
 ■  Изтегляне чрез Bluetooth
 ■  Вътрешна памет, достатъчна за 1000 записа

Голям, ярък двоен екран за параметрите
 ■  Показва тестовото напрежение едновременно с 

изолационното съпротивление
Акумулаторни

 ■  Акумулаторни клетки в MFT1835

Серия MFT1800
Серията MFT1800 е устойчива



Функции
Многофункционални тестери

Серията MFT1800 има полезни 
тестови бутони в двата края на 
тестера, така че винаги има един на 
разположение. 

Голям, ярък екран с фоново 
осветление показва едновременно 
2 параметъра, като изолационно 
съпротивление и приложеното 
тестово напрежение

Цветно кодирани бутони за избор 
Ви позволяват да упражнявате 
пълен контрол на изпитването.

В транспортната чанта има 
допълнително място, където можете 
да съхранявате инструменти, както 
и тестови проводници и дори 
подложка със сертификат

Многофункционални тестери
Серия MFT1800

MFT1815 MFT1825 MFT1835
Тестови диапазони за 
изолация

1000 V ■ ■ ■

500 V ■ ■ ■

250 V ■ ■ ■

100 V ■

Екран за тестовото напрежение ■ ■ ■

Регулируемо прагово ниво на зумера ■ ■

Диапазон за 
непрекъснатост 
и съпротивление

200 mA ■ ■ ■

15 mA ■ ■

Лесна водеща нула ■ ■ ■

Изпитване на непрекъснатост с автоматично реверсиране ■ ■ ■

Регулируемо прагово ниво на зумера ■ ■ ■

Диапазони на тест на 
затворен контур

2 и 3-жично изпитване без сработване L-PE ■ ■ ■

Показано PSCC и PFC изчисление със съпротивление на 
контура

■ ■

L-PE 48 V до 280 V, 45 Hz до 65 Hz ■ ■ ■

Изпитване с голям ток L-L и L-N ■ ■ ■

L-L/L-N 48 V до 480 V, 45 Hz до 65 Hz ■ ■

L-N 48 V до 280 V, 45 Hz до 65 Hz ■ ■ ■

Ток на късо съединение 20 kA ■ ■ ■

Екран за напрежение на докосване 0–230 V ■ ■ ■

Диапазони на изпитване 
на дефектнотокова 
защита 

1 x IDN и изпитване с бързо нарастване ■ ■ ■

1/2 x IDN, 2 x IDN и 5 x IDN тест ■ ■

0º + 180º фазов ъгъл ■ ■ ■

Изпитване на дефектнотокова защита 30 mA, 100 mA, 300 
mA, 500 mA

■ ■ ■

Изпитване на дефектнотокова защита 10 mA, 1000 mA ■ ■

Автоматично изпитване на дефектнотокова защита ■ ■

Изпитване с бързо нарастване ■ ■ ■

Типове дефектнотокова защита AC, A, S ■ ■ ■

Дефектнотокови защити тип В ■

Програмируеми дефектнотокови защити ■ ■

3-фазни дефектнотокови защити ■ ■

Диапазон на честотата 
и въртенето на фазата на 
напрежението

6 V – 600 V АС и DС напрежение ■ ■ ■

Измерване на реална средноквадратична стойност ■

Честота 15 Hz – 400 Hz ■ ■ ■

Въртене на фазите ■ ■

Изисква допълнителни 
принадлежности

2-полюсен ■ ■

3-полюсен заземителен електрод ■ ■

Заземителен електрод с помощта на технологията на 
закрепен прът 

■

Безпрътов метод ■

Изходно напрежение 25 V и 50 V ■ ■

Проверка на шумовото напрежение на заземяването ■ ■

Интелигентна система за 
безопасност

Блокиране на изпитване ■ ■ ■

Защитен детектор на контакт ■ ■ ■

Предупреждение за верига под напрежение ■ ■ ■

Автоматичен разряд ■ ■ ■

Аналогов екран на дъга ■ ■ ■

Допълнително 
предимство

Ярък, лесен за разчитане екран ■ ■ ■

Измерване на ток с допълнителни клещи ■ ■

Дистанционна измервателна сонда ■ ■

Акумулаторни ■

БЕЗПЛАТЕН сертификат за калибриране ■ ■ ■

БЕЗПЛАТНО удължаване на гаранцията до 3 години ■ ■ ■

Защита от прах и климатични условия съгласно IP54 ■ ■ ■

Клас на безопасност CAT IV 300 V CAT IV 300 V CAT IV 300 V
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Тестери за дефектнотокова защита 
Серия RCDT300

Тестерите за дефектнотокова защита на Megger осигуряват цялостно 
решение за изпитването на дефектнотокови защити

Изпитванията RCDT са не само Тип A и Тип AC RCD, но 
също са и селективни (забавени във времето) варианти 

на двата типа, които изпълняват1⁄2I, 1I и 5I тестове на 
дефектнотокови защити, разчетени за 30 mA, 100 mA, 300 

mA и 500 mA, изпитани при 0° или 180°.

RCDT320 предлага допълнителни тестове на дефектнотокови 
защити, разчетени за 10 mA и 1000 mA.

Напрежението на докосване се измерва в началото на 
изпитването и се забранява автоматично, ако превишава 
предварително зададеното ниво.

Забраната за напрежение на докосване може да се избира от 25 V 
до 50 V.

Пестете ценното си време
RCDT320 предлага допълнителни функции за пестене на време.

Автоматична проверка на дефектнотокова защита – RCDT320 
ще извърши автоматично преминаване през цикъл от тестове 
1⁄2I, 1I и 5I при 0° или 180° със запис на резултатите, така че да 
можете да запазите и да нулирате дефектнотокови защити. Това 
означава, че работата се върши по-бързо, като се пести не само 
Вашето време, но и се щадят Вашите крака!!

Изпитване с нарастване за измерване на тока на сработване 
на дефектнотоковата защита – изпитателният ток се увеличава 
бавно от 1⁄2I до 1I+10 %. Токът на сработване остава на дисплея, 
което прави по лесно и бързо диагностицирането на лъжливо 
сработване.

С RCDT320 на Megger могат да се изпитват дефектнотокови 
защити 110 V (55 V – 0 – 55 V) на захранвания с контакт в 
центъра на работна площадка поради неговия широк работен 
напрежителен диапазон от 50 V до 280 V.

Вашата безопасност е основна грижа на Megger
Тестерите за дефектнотокова защита имат вградени функции за 
безопасност, които се грижат за Вас и за тестера –

 ■  Защитна блокировка за предотвратяване на небезопасно 
свързване на тестови проводници

 ■ Блокиране на изпитването, ако захранващото напрежение 
превишава 280 V

 ■ 3-фазно безопасно изпитване – дори при свързване в 
паралел на фази, Вие и тестерът ще останете в безопасност

 ■ LED индикатор за връзка показва връзката на тестовия 
проводник, като потвърждава, че е правилна първия път

Тестерите за дефектнотокова защита на Megger се използват 
лесно и начинът на работа с тях се научава бързо

 ■  Няма сложни функции, така че употребата им е лесна 

 ■ Цветното кодиране помага за избора на тест, като ускорява 
времето за изпитване и Ви помага за бърза идентификация на 
неизправности

 ■ Краткото ръководство в капака Ви помага да държите под 
ръка основната информация, когато се нуждаете от нея

Тестерите за дефектнотокова защита на Megger ще поемат 
ударите, на които са подложени на работната площадка 
Те са обвити с гума и имат вграден твърд капак за покриване на 
дисплея.

Капакът има здрава панта, която дава възможност за фиксиране 
отдолу при работа, което улеснява работата и прави невъзможно 
загубването му.

Не е необходимо да се изваждат тестовите проводници, за да се 
затвори капакът.

Специални функции
 � Защитен с дебела гума корпус
 � Ясен LED индикатор за полярност
 � Голям, лесен за отчитане екран
 � Тестови проводници с добро 
захващане с блокировка на 
крокодилчетата

 � Здрави
 � Лесни за употреба
 � Безопасни
 � Защита от климатични условия 
съгласно IP54

 � Автоматично изпитване на 
дефектнотокова защита със 
свободни ръце

 � Изтегляне от USB в RCDT330

Научете повече 
megger.com/RCDT300
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Тестерите RCDT се доставят със 
сертификат за калибриране в здрава 
транспортна чанта

Здрави блокировки на пантата 
отдолу

Отчетлив селектор за диапазоните 
за условия на лошо осветление

Ясните LED индикатори за 
полярност Ви позволяват да 
получите правилното съединяване 
и свързване на тестовите 
проводници

Затварящ механизъм прави 
лесно използването на десните 
проводници

Функции

Принадлежности на серия 
RCDT300

1002-490
Червени, сини и зелени 
сонди и скоби

1001-977 Комплект 2-жични 
тестови проводници с 
предпазител за 10 A

1003-132 
Комплект 2-жични тестови проводници

Използване на  
"Изпитване с нарастване"

Използвайте "Изпитване с нарастване" за идентифициране на 
лъжливо сработване на дефектнотокови защити. 

Прекомерно чувствителни към ток или повредени дефектнотокови 
защити могат да предизвикат лъжливо сработване на 
дефектнотоковите защити, които може да са много трудни 
за откриване. Уредът с токови клещи не е достатъчно бърз. 
Чрез проверка с изпитване с нарастване изпитателният ток се 
увеличава бавно, докато дефектнотоковата защита сработи. 
Тестерът показва тока на сработване в милиампери (не времето 
за сработване). Ако токът е прекалено малък, тогава сменете 
дефектнотоковата защита.

Тестери за дефектнотокова защита 

RCDT310 RCDT320 RCDT330
Изпитване на 
дефектнотокова 
защита

1/2I, 1I, 5I Изпитване на времето за сработване на дефектнотокова защита ■ ■ ■

Селективни прекъсвачи ■ ■ ■

Прекъсвачи тип A и AC (1/2I, 1I, 5I) ■ ■ ■

Програмируема дефектнотокова защита ■

Дефектнотокови защити за 30, 100, 300, 500 mA ■ ■ ■

Дефектнотокови защити за 10, 1000 mA ■ ■

Изпитване на тока на сработване на дефектнотокова защита (НАРАСТВАНЕ) ■ ■

Автоматично изпитване на дефектнотокова защита ■ ■

Избор на полярност 0°/180° ■ ■ ■

Избираемо напрежение на докосване ■ ■ ■

Максимално напрежение на докосване (25 V/50 V) ■ ■ ■

Работен диапазон от 100 до 280 V ■

Работен диапазон от 50 до 280 V ■ ■

Функции 3-фазно безопасно изпитване ■ ■ ■

Голям, ярък екран ■ ■ ■

Фоново осветление ■ ■

Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия ■ ■ ■

Автоматично изключване на захранването ■ ■ ■

Индикация за изгорял предпазител ■ ■ ■

Съхранение на данни ■

Изтегляне чрез USB порт ■

Устойчивост на атмосферни влияния IP54 ■ ■ ■

IEC61010-1 CAT III 300 V ■ ■ ■

EN61557 ■ ■ ■

Включени 
принадлежности

Мрежов тестов проводник за Обединеното кралство ■ ■ ■

2-Жични тестови проводници със сонди и скоби ■ ■

БЕЗПЛАТНО удължаване на гаранцията до 3 години ■ ■ ■

Безплатен сертификат за калибриране ■ ■ ■



1002-001
Комплект 2-жични тестови 
проводници

Принадлежности

1002-015
Комплект 2-жични тестови 
проводници с предпазители за 
500 mA

Мултиметри за електроинженери
Серия AVO800

 ■ Измерване на напрежение и ток, с реална 
средноквадратична стойност, съпротивление, 
проводимост, капацитет, честота и температура 

 ■ Избор на входния импеданс без промяна на тестовите 
диапазони за бързо и безопасно откриване на 
непреднамерено съединени напрежения

 ■ Вградено безконтактно откриване на вериги 
под напрежение с настройки за висока и ниска 
чувствителност

 ■ Инструменти за записване на показанията, включително 
минимална, максимална и средна стойност, ръчно и 
автоматично задържане, изглаждане и нискочестотно 
филтриране, за да се гарантира, че получавате 
измерването, от което се нуждаете.

 ■ Откриване на последователността на фазите

 ■ CAT IV 600 V и CAT II 1000 V

 ■ Защита от прах и климатични условия съгласно IP64

Специално конструирана за електроинженери и 
професионални електротехници, тази гама устойчиви 
висококачествени мултиметри предлага идеалния избор 
на необходимите функции. Полезни нововъведения, 
като превключване между висок и нисък импеданс, 
осигуряват бърз и безопасен метод за идентифициране 
на капацитивна връзка, паразитен сигнал, напрежение. 
Въвеждането на безконтактния детектор на напрежение с 
двойна чувствителност Ви помага да откриете верига под 
напрежение от разстояние и след това да посочите точния 
проводник или верига.

Единствено серията мултиметри AVO830 предлагат 
откриване на последователността на фазите, за да се 
предотврати погрешното свързване и последващото 
повреждане на двигатели и генератори.

Тези функции са в допълнение на факта, че този диапазон 
предлага значност 10 000 с базова точност 0,01 % и 
затварящи се 4 mm входове, за да се гарантира, че всеки път 
се осъществяват правилните връзки.

Ще излезе през март 2017 г.
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Мултиметри за електроинженери

По-обикновен 
мултиметър

AVO410
 ■ Напрежение и ток, с реална 

средноквадратична стойност, 
съпротивление, капацитет и 
честота

 ■ Автоматичен избор на обхвата 
с опция за ръчен избор на 
обхвата

 ■ Измерване на минимална и 
максимална стойност със 
запазване на данните

 ■ Здрав гумен калъф 

 ■ Клас на безопасност CAT IV 600 
V

Базов 
мултиметър

AVO210
 ■ Малък, лек и лесен за 

употреба

 ■ Автоматичен избор 
на обхвата с ръчно 
елиминиране

 ■ Безконтактен датчик 
за напрежение

 ■ Измерване на минимална 
и максимална стойност 
и функция за запазване на 
данните

5hz до 100kHz
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AVO835 AVO830 AVO410 AVO210

Измерване на ток A АС (превишаване на обхвата 20 s) 10 (15) 10 (15) 10 10

Реална средноквадратична стойност ■ ■ ■

A DС (превишаване на обхвата 20 s) 10 (15) 10 (15) 10 10

Измерване на напрежение V АС 1000 600 750 750

Реална средноквадратична стойност ■ ■ ■

V DС 1000 600 1000 1000

Базова точност 0,10 % 0,10 % 0,50% 1,00%

Измерване на съпротивление 0,01 Ω до 50 MΩ 0,01 Ω до 50 MΩ 0,1 Ω до 60 MΩ 0,1 Ω до 20 MΩ

Непрекъснатост Зумер ■ ■ ■ ■

Измерване на проводимост 0,1 nS до 60 nS 0,1 nS до 60 nS

Измерване на диоди 1 mV до 2,8 V 1 mV до 2,8 V 10 mV до 3 V 10 mV до 2 V

Измерване на капацитет 1 nF до 10 000 µF 1 nF до 10 000 µF 2,0 nF до 6 000 µF 2,0 nF до 2 000 µF

Измерване на честота 5hz до 100kHz 5hz – 100kHz 100 до 60 MHz 100 до 20 MHz

Въртене на фазите ■ ■

Температура ■

Безконтактно откриване на 
верига под напрежение

висока/ниска 
чувствителност

висока/ниска 
чувствителност

■

Входен импеданс 10 MΩ или 3 kΩ 10 MΩ или 3 kΩ 10 MΩ 10 MΩ

Допълнителни функции Екран Значност 10 000 Значност 10 000 Значност 6000 Значност 2000

Аналогов дъгов екран ■ ■

Фоново осветление ■ ■ ■

Превключване на обхвата Автоматично ■ ■ ■ ■

Ръчно ■ ■ ■ ■

Записване на данни Задържане Макс. и Мин. ■ ■ ■

Средна стойност ■ ■

Ръчно и автоматично задържане ■ ■ ■

Потискане на шума ■ ■

Изглаждане ■ ■

Нискочестотен филтър ■ ■

Относително ■ ■

Относително (%) ■ ■

Малък Z капацитет ■ ■

Изводи Затварящи се ■ ■

Тегло g 520 520 522 320

БЕЗПЛАТНО удължаване на гаранцията до 3 години ■ ■ ■ ■

Защита от навлизане на вода IP 64 IP64

Клас на безопасност CAT IV 600 V 
и CAT III 1000 V

CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT III 600 V



Мултиметър с измервателни 
клещи 1500 A реална 

средноквадратична стойност

DCM1500
■     Измерване на постоянен 

и променлив ток до 1500 A

■     Измерване на реална 
средноквадратична стойност за 
по-голяма точност

 ■ Големият размер на челюстта 
повишава безопасността 
при работа с неизолирани 
проводници

 ■ 750 V AC и 1000 V DC

 ■ Измерване на съпротивление, 
непрекъснатост и честота

 ■ Функции за върхова, 
минимална, максимална стойност 
и запазване на данни

DCM1500 е идеалният мултиметър 
с измервателни клещи за 
електроинженери, работещи в 
секторите на промишлеността и 
енергетиката. Той се доставя готов 
за работа с торбичка и тестови 
проводници.

Мултиметър с измервателни 
клещи с отворена челюст 
200 A АС

DCM330
 ■ Измерване на ток 200 A AC с измервателни 

клещи с отворена челюст

 ■ Измерване на AC и DC напрежение 0,1 V до 
1000 V реална средноквадратична стойност

 ■ Диапазон на съпротивлението 0,1 Ω до 20,00 
MΩ

 ■ Зумер са непрекъснатост на верига 
и проверка на диоди

 ■ Безконтактно откриване на променливо 
напрежение

 ■ CATIV 600 V

Megger DCM330 е подходящ навсякъде, 
където се изисква измерване на променлив 
ток в единични неекранирани проводници 
с диаметър, по-малък от 16 mm, AC/DC 
напрежения до 1000 V или съпротивления до 
20 MΩ.

Мултиметър с измервателни 
клещи 400 A АС

DCM320
 ■ Диапазон на съпротивлението 

20 MΩ

 ■ Зумер за непрекъснатост

 ■ Автоматичен избор на 
обхвата

 ■ Автоматично изключване за 
съхраняване на батериите

DCM320 представлява от 
комбинация изгодни токови 
клещи със запазване на данните 
и мултиметър. Тя се доставя 
опакована в блистер с тестови 
проводници, батерии и транспортна 
чанта.

За да узнаете повече, отидете на
megger.com/DCM330

За да узнаете повече, отидете на
megger.com/DCM1500

За да узнаете повече, отидете на 
megger.com/DCM320

Измервателни клещи
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600 A AC/DC, 600 V AC/DC 
мултиметър с измервателни клещи

DCM340
 ■ Диапазон на постоянния ток

 ■ Цифров честотомер

 ■ Аналогов лентов индикатор

 ■ Фоново осветление

 ■ Големи челюсти

 ■ Автоматично изключване за 
съхраняване на батериите

DCM340 е комбинация от AC и DC 
токови клещи и мултиметър, която 
предлага изключителни качества и 
е специално пригодена за пускане в 
действие на фотоволтаични системи. 
Тя се доставя опакована в блистер 
с тестови проводници, батерии, 
ръководство за потребителя и 
транспортна чанта.

За да узнаете повече, отидете на 
megger.com/DCM340



Клещи за измерване на утечка към земя и диагностика

DCM300E ■ Универсални токови клещи с висока 
разделителна способност, идеални за 
идентифициране на лъжливо сработване 
на дефектнотокови защити и откриване на 
проблемни вериги

 ■ 4 диапазона: Диапазони 30 mA 
(разделителна способност 0,01 mA), 300 mA, 
30 A и 300 A

 ■ 31⁄2-цифрен LCD екран с аналогов лентов 
индикатор

 ■ Запазване на данните

DCM300E е идеален за измерване на 
токове на утечка към земя във верига, в 
която сработва често дефектнотоковата 
защита. Резултатът от измерването ще 
установи бързо дали сработването е 
предизвикано от прекомерен ток на 
утечка или пък е повредена самата 
дефектнотокова защита. Със своята 
висока степен на намаляване на шума 
той може да измерва разлика в утечките. 
Когато с клещите бъдат обхванати 
едновременно проводник под напрежение 
и неутрален проводник на всяка от веригите 
в разпределително табло, лесно ще бъде 
открита проблемната верига, за да бъде 
ремонтирана

Измервателни клещи 400 A AC

DCM310

 ■ Лесно отчитане на показанията

 ■ Ръчна работа

 ■ Ниска цена

 ■ Здрави

Тези лесни за използване 
измервателни клещи са отлични за 
бърза проверка на протичащия ток с 
минимални усилия.

Принадлежности

1002-015  
Комплект 2-жични тестови 
проводници с предпазител 
за 500 mA

Измервателни клещи Измервателни клещи

За да узнаете повече, отидете на megger.com/DCM300Е

1002-001  
Комплект 2-жични тестови 
проводници
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 DCM300 E DCM310 DCM320 DCM330 DCM340 DCM1500

Диапазони на тока A AC 30 mA, 300 mA, 
30 A, 300 A

20 A, 200 A, 
400 A

20 A, 200 A, 
400 A

200 A 60 A, 400 A, 
600 A

400 A, 1000 A, 
1500 A

Реална средноквадратична 
стойност

■

A DC 60 A, 400 A, 
600 A

400 A, 1000 A, 
1500 A

Диапазони на 
напрежението

V АС 200 V, 600 V 200 V, 1000 V 400 V, 600 V 400 V, 750 V

Реална средноквадратична 
стойност

■

V DC 200 V, 600 V 200 V, 1000 V 400 V, 600 V 400 V, 1000 V

Диапазони на 
съпротивлението

Ω 200, 2 k, 200 
k, 2M, 20 M

200, 2 k, 200 
k, 2M, 20 M

400 400

Зумер за непрекъснатост ■ ■ ■ ■

Измерване на честота ■ ■

Проверка на диоди ■

Капацитет ■

Други характеристики

Автоматичен избор на 
обхвата

■ ■ ■ ■

Фоново осветление ■ ■

Запазване на данните ■ ■ ■ ■

Задържане Макс./Мин. ■ ■ ■

Размер на проводника 40 mm 27 mm 27 mm 16 mm 35 mm 51 mm

Клас на безопасност CAT III 300 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V



2-жично изпитване
Тестът на затворен контур се извършва само с 2 тестови 

проводника. То може да бъде:

■���Фаза към земя

■���Фаза към неутрален проводник

■���Фаза към фаза

Изпитването е лесно. Не е необходим трети проводник, който 
може да предизвика объркване при откриването на частта на 

веригата, която се изпитва.

Тест на затворен контур без сработване
Серията тестери LTW няма да доведат до сработване на 
дефектнотокови защити 30 mA с помощта на настройката "Тест 
на затворен контур без сработване". 

Откриване на шум при изпитване без сработване
LTW използва сложна схема за откриване на шумове, която следи 
непрекъснато захранването при теста на затворен контур, за да 
гарантира, че точността на резултата няма да бъде повлияна от 
електрическия шум от съоръжения и услуги.

Има два режима на работа:

a) Извършване на 10-секундно изпитване и издаване на 
предупреждение при откриване на шум.

b) Автоматично удължаване на изпитването за повишаване на 
точността.

Тест на затворен контур с голям ток
За захранвания, които не са защитени с дефектнотокова защита, 
се препоръчва използване на изпитване с голям ток, тъй като 
няма опасност от сработване на дефектнотоковата защита.

Автоматично стартиране
Функцията "Автоматично стартиране" ще даде начало на теста 

на затворен контур при свързването на тестови проводници, 
което означава много по-бързо изпитване.

Трифазно безопасно
Уредите ще работят в широк диапазон електрически напрежения.

Изпитване с висока разделителна способност
LTW425 предлага тестове на затворен контур с голям ток и висока 
разделителна способност до три десетични позиции (0,001 Ω).

Екран за фактор на мощността
Всички уреди могат да изчисляват до 20 kA, а LTW425 може 
да изчислява до 40 kA с изпитателен диапазон с голям ток и 
разделителна способност 0,001.

Серия LTW

Популярният 
LTW325 се получава 
комплектован, готов 
за работа

Специални функции 
 � Използва само два 
проводника за тест на 
затворен контур

 � Не предизвиква сработване на 
дефектнотоковата защита при 
тест на затворен контур

 � Няма да предизвика 
сработване на 
микропрекъсвачи 6 A 

 � Ясен, лесен за отчитане 
екран

 � 3-фазно безопасно изпитване
 � Работа от 50 V до 440 V
 � Екран за фактор на 
мощността

 � Стабилни резултати от 
изпитването

 � Изтегляне от USB в LTW335

 2-жични тестери на импеданса на 
заземителен контур без сработване
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Серия LTW

Тестер на импеданса на заземителен 
контур с голям ток

LT300 предлага тест на затворен контур с голям ток в широк 
диапазон от честоти и захранващи напрежения с лесно, бързо и 
двупроводно действие.

Честотен диапазон

При свързването се показва честотата на захранването и LT300 
се настройва автоматично на честота на захранването 16 
Hz, 33 Hz, 50/60 Hz, 125 Hz или 400 Hz. Изпитването започва 

автоматично. 

Измерване на контур

Има два диапазона на импеданса на контур.
20 Ω – Разделителна способност до 0,01 Ω

200 Ω – Разделителна способност до 0,1 Ω

Захранващо напрежение
Диапазонът на работното 
напрежение е в границите 
от 50 V до 550 V 

(400 V при 16 Hz) с 
предупреждение за напрежения 
над 330 V с маркиране на случайни 
връзки на фаза с фаза при система 
с номинално напрежение 230 V.

LT300

1001-977
Комплект 2-жични тестови 
проводници с предпазители за 
10 A

6220-832
Европейски мрежов тестов 
проводник – комплект

1001-976
Комплект 2-жични тестови 
проводници

Принадлежности
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LTW315 LTW325 LTW335 LTW425 LT300

Тест на затворен 
контур

2-проводен тест на затворен контур без сработване ■ ■ ■ ■

2-проводен бърз тест на затворен контур с голям ток ■ ■ ■ ■ ■

Приложения от 110 V до 280 V ■ ■ ■ ■ ■

Приложения от 50 V до 440 V ■ ■ ■ ■

Приложения от 50 V до 550 V ■

Изпитване фаза с фаза ■ ■ ■ ■

Диапазон за фактор на мощността 20 kA ■ ■ ■ ■ ■

Диапазон за фактор на мощността 40 kA ■

Разделителна способност 0,01 ома ■ ■ ■ ■ ■

Разделителна способност 0,001 ома ■

Автоматично откриване на шум ■ ■ ■ ■

Автоматично стартиране на изпитването ■ ■ ■ ■ ■

Измерване на честота ■ ■ ■ ■ ■

Работа от 16 Hz до 400 Hz ■ ■ ■ ■ ■

Екран "Макс. Zs" ■ ■ ■

Екран "Макс. R1 + R2"  ■ ■ ■

Функции Екран с фоново осветление ■ ■ ■ ■

Вграден сгъващ се настрани капак ■ ■ ■ ■ ■

Кратко ръководство в капака ■ ■ ■ ■ ■

Съхранение на резултатите от изпитването ■

Изтегляне на резултатите от изпитването ■

Може да работи с акумулаторни батерии ■ ■ ■ ■ ■

Включени 
принадлежности

Съхранение и транспортна чанта ■ ■ ■ ■ ■

Комплект 2-жични тестови проводници с 
крокодилчета ■ ■ ■ ■ Опция

Мрежов проводник – комплект ■ ■ ■ ■ Опция

Безплатен сертификат за калибриране ■ ■ ■ ■

Стандарти
IEC61010-1 CAT IV 300 V ■ ■ ■ ■ ■

EN61557 ■ ■ ■ ■ ■

Съхранение и транспортна чанта ■ ■ ■ ■ ■



Тестери за съпротивлението на заземяване

Четириполюсен тестер за 
съпротивление на почвата

DET4T 
■�����2, 3 и 4-полюсно изпитване, избираемо чрез завъртане 

на превключвател

■�����Опция с разширен изпитателен диапазон до 200 kΩ

■������Сухи батерии или акумулаторни версии

 ■ Избираема от потребителя опция за честотата и напрежение 
на изпитването

 ■ Опция за технология на закрепен прът (ART), Опция за 
безпрътово измерване

 ■ Автоматична проверка на вериги

 ■ Предоставя се със софтуер за изпитване на заземяване 
Power DB Lite, който прави изчисленията вместо Вас

 ■ Екран с фоново осветление 

 ■ Защита от прах и климатични условия съгласно IP54

 ■ Клас на безопасност CAT IV 100V 

 ■ Комплект с проводник и пръти, опаковани в износоустойчив 
калъф

 ■ Доставя се с БЕЗПЛАТЕН сертификат за калибриране

Устойчивият и лесен за употреба DET4TD2 и неговият 
еквивалент DET4TR2 с акумулаторно захранване са популярен 
избор за изпълнителите. С възможност за извършване на 2-, 3- и 
4-полюсни измервания тези уреди са идеални за изпитване на 
системи заземяващи електроди и съпротивление на почвата. 

DET4TC2 и DET4 TCR2
DET4TC2 и неговият еквивалент DET4TCR2 с акумулаторно 
захранване са усъвършенствани тестери за почва, които могат 
да извършват 2-, 3- и 4-полюсни измервания. Тези уреди могат 
да бъдат разширени допълнително чрез добавяне на ICLAMP 
и VCLAMP. ICLAMP ще позволи на потребителя да изпълнява 
измервания A.R.T. (Технология на закрепен прът), които 
премахват нуждата от откачане на електрода от системата, за 
да го проверите. Съвместното използване на ICLAMP и VCLAMP 
позволява безпрътови измервания, идеални за места, където 
забиването на допълнителни пръти не е практично.

Добавянето на променлива честота на изпитването дава 
възможност на потребителя да премахне проблема с честотите 
на шума и разширените диапазони на съпротивлението, с което 
се увеличават възможностите за съпротивление на почвата.

Тестер с триполюсен заземителен електрод

DET3T 
 ■ Изпитване с 3-полюсен заземителен електрод и изпитване на 

съединението

 ■ Опция на технологията на закрепен прът (ART)

 ■ Избираемо изходно напрежение 25 V или 50 V

 ■ Комплект с проводник и прът

 ■ Лесно управление с един бутон

 ■ Издръжлива транспортна чанта

 ■ Доставя се със сертификат за калибриране 

 ■ Клас ІР54

DET3TD
DET3TD е популярен избор на изпълнителите поради неговата 
здравина. С възможност за извършване на 2 и 3-полюсни 
измервания тези уреди са идеални за изпитване на системи 
заземяващи електроди за инсталации и за гръмоотводи. 
Приборът е устойчив във всяко отношение, създаден е да работи 
при най-суровите външни условия и е създаден да предостави 
на потребителя високо ниво на електрическа безопасност. 
Това се вижда от техническите характеристики, като защита от 
навлизане на вода IP54, висока шумозащитеност и безопасност 
CAT IV.

DET3TC
DET3TC прилича на DET3TD, но с добавянето на ICLAMP 
се добавя възможността за извършване 
на измервания A.R.T. 
(Технология на закрепен 
прът), които премахват 
нуждата от откачане на 
електрода от системата, за 
да може да бъде измерен.

Серия DET

6320-245
Професионален 
комплект за изпитване на 
заземяване
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Тестери за съпротивлението на заземяване Тестери за съпротивлението на заземяване

Тестер на заземителни електроди с клещи

DET14C и DET24C 
DET14C и DET24C въвеждат изпитвателен ток в системите 
за заземяване и измерват съпротивлението на заземяване в 
инсталации с много заземители, без да се налага прекъсване на 
връзката на заземяването.

Тези клещи за заземявания предлагат значими предимства 
за безопасността и достъпа. Класът CAT IV 600 V, комбиниран 
с автоматичното предупреждение за ток, намалява риска 
потребителят да откачи електрода, когато през него тече опасен 
ток. Уникалната елипсовидна форма на главата и малката 
дължина на тялото осигуряват ненадминат достъп до неудобно 
разположени електроди. 

 ■ Елипсовидна форма на клещите с вътрешни размери на 
челюстта 39 mm x 55 mm

 ■ Плоска съединителна повърхност на челюстта с малко 
техническо обслужване

 ■ Безопасност CAT IV 600 V

 ■ Функция за безопасност с автоматично предупреждение за 
шумов ток

 ■ Диапазони за съпротивление и ток – автоматичен избор на 
обхвата

 ■ Функция "Автоматичен филтър на шума"

Функции

Плоска съединителна повърхност 
на челюстта на DET14C осигурява 
дълъг срок на експлоатация

Елипсовидната челюст подобрява 
достъпа
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DET4TCR2 DET4TC2 DET4TR2 DET4TD2 DET3TC DET3TD DET14C DET24C

Налични техники 
за изпитване

4-полюсно изпитване на 
съпротивление

■ ■ ■ ■

3-полюсно изпитване на електрод ■ ■ ■ ■ ■ ■

3-полюсно изпитване на електрод 
с ART

■ ■ ■

2-полюсно изпитване на съединение ■ ■ ■ ■ ■ ■

Безпрътово изпитване ■ ■ ■ ■

Захранване Акумулаторни ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Сухи батерии ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Предупреждения Прекомерен шум ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Възможно високо пиково 
съпротивление

■ ■ ■ ■ ■ ■

Високо съпротивление на пикови 
токове

■ ■ ■ ■ ■ ■

Диапазон на 
съпротивлението

Разделителна способност 0,01 Ω –
200 kΩ
0,01 Ω

0,01 Ω –
200 kΩ
0,01 Ω

0,01 Ω –
20 kΩ
0,01 Ω

0,01 Ω –
20 kΩ
0,01 Ω

0,01 Ω –
2,0 kΩ
0,01 Ω

0,01 Ω –
2,0 kΩ
0,01 Ω

0,05 Ω –
1,5 kΩ
0,01 Ω

0,05 Ω –
1,5 kΩ
0,01 Ω

Диапазон на тока 
в заземяването

0,5 mA до 35 A ■ ■

0,5 mA до 19,9 A ■ ■ ■

Честота на изпитването 94, 105,
111 и

128 Hz

94, 105,
111 и

128 Hz

128 Hz
128 Hz

128 Hz
128 Hz

128 Hz
128 Hz

128 Hz
128 Hz

1390 Hz
1390 Hz

1390 Hz
1390 Hz

Намаляване на шума 40 V връх до връх ■ ■ ■ ■ ■ ■

Съхранение на резултатите от изпитването ■ ■

Възможност за изтегляне на резултатите от 
изпитването

■

Клас на безопасност IEC61010-1 CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
600 V

CAT IV
600 V

Защита от климатични условия и прах съгласно IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP30 IP30

БЕЗПЛАТНО удължаване на гаранцията до 3 години ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Програми за изпитване на заземяването Power DB ■ ■ ■ ■ ■



Двуканални прибори за откриване на 
мястото на повреди по кабели

TDR2050
Предлагайки клас на безопасност CAT IV 600 V, TDR 2050 е 
идеален за търсене на неизправности в захранващи контури 
като улично осветление. Класът ІР54 означава, че той е идеален 
за домашна употреба под въздействието на вятъра и дъжда в 
реалния свят. Стъпковата функция за проследяване подобрява 
работните характеристики близо до краищата на TDR2050, тъй 
като тя възпрепятства маскирането на повредите от задния 
фронт на импулса. 

При търсене на неизправности на сдвоени метални кабели в 
приложения като телефонни връзки и кабелна телевизия нищо не 
може да Ви помогне повече от уредите от серия TDR2000. Това 
е портативен, компактен, двуканален TDR с висока разделителна 
способност, с голям цветен екран, който прави лесно откриването 
на мястото на повредата с помощта на сравнение на 
проследяването.

С най-добра разделителна способност 0,1 m серията TDR2000 
е с максимален диапазон 20 km, който зависи от избрания 
коефициент на скоростта и типа кабел. Има пет импеданса на 
изхода (25, 50, 75, 100 и 125 ома). Налице е функция "Автоматично 
съгласуване на импеданса" и коефициентът на скоростта може 
да се настройва от 0,2 до 0,99. Серията TDR2000 използва 
максимално своя голям цветен екран, 800 x 480 пиксела, за да 
можете да откриете повредата по-бързо и да я идентифицирате 
по-точно.

 ■ Обширна двуканална възможност с двуаспектен екран.

 ■ Свръхбърз импулс за идентифициране на повреда близо до 
края

 ■ Направляване до потенциалната повреда.

 ■ Класът ІР54 предлага работа в реални условия.

 ■ Конструирана за работа с всички метални сдвоени кабели.

 ■ Към запаметените проследявания се добавя маркировка за 
проследяване, етикет или описание (само при TDR2010)

TDR2000/3 и  
TDR2010

Двуканални прибори за откриване на 
мястото на повреди по кабели

TDR500/3 TDR1000/3 TDR1000/3P TDR2000/3 TDR2000/3P TDR2010 TDR2050

Възможни диапазони 0,2 m до 5 km 0,2 m до 5 km 0,2 m до 5 km 0,2 m до 20 km 0,2 m до 20 km 0,2 m до 20 km 0,2 m до 20 km

Най-малка продължителност 
на импулса

2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns

Брой на каналите 1 1 1 2 2 2 2

Блокиращ филтър Вграден Вграден Вграден Вграден Вграден Вграден Вграден

Функция "Памет" Запазване на 
проследяване

Запазване на проследяване 
с припокриване на бързо 

проследяване

Запазване на проследяване 
с припокриване на бързо 

проследяване

Памет за 100 проследявания 
с изтегляне

Памет за 100 проследявания 
с изтегляне

Памет за 100 
проследявания с изтегляне

Памет за 100 проследявания 
с изтегляне

Автоматично изключване на 
захранването

Зададено от 
потребителя

Зададено от потребителя Зададено от потребителя Зададено от потребителя Зададено от потребителя Зададено от потребителя Зададено от потребителя

Автоматично откриване на повреда ■ ■ ■ ■

Маркиране на проследяване ■ ■

Стъпкова функция ■

Зависещо от разстоянието 
усилване

■

Автоматично откриване на край ■

Акумулаторни ■ ■ ■ ■

Тестови проводници Миниатюрна 
скоба

Миниатюрна скоба Миниатюрна скоба Миниатюрна скоба Стандартна скоба 
с предпазител за 10 A

Миниатюрна скоба Стандартна скоба с предпазител 
за 10 A

Клас на безопасност CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT IV 600 V

IP клас IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54



Едноканални прибори за откриване на 
мястото на повреди по кабел

Използването на метода с рефлектометър за кабелни 
линии (TDR) е утвърден метод за откриване на мястото 
на повреди в метални захранващи или даннови кабели. 
В миналото TDR имаха репутация на скъпи и трудни 
за употреба, но сега серията TDR1000/3 на Megger 
променя това.

Опцията за избор AUTO (АВТОМАТИЧНО), бързият 
импулс и вграденият заграждащ филтър гарантират 
най-ефективния избор в зависимост от необходимия 
диапазон, като помагат за бърза диагностика на 
TDR проследяване. Освен това, при TDR1000/3 
и TDR1000/3P двойни курсори осигуряват 
абсолютна гъвкавост, която осигурява пълно 
управление на оператора, както и мигновена 
индикация за разстоянието между две точки.    

 � Точно и лесно откриване на повреди 
поради добрата разделителна 
способност 0,1 m

 � Свръхкратък импулс 2 ns за 
откриване на повреди в близкия 
край

 � Запазване на проследяване 
и сравнение без TDR500/3

 � Автоматичен избор на 
импеданс на изхода (между 
25, 50, 75 и 100 Ω)

 � Не е необходим филтър 
за блокиране на 
захранването

Серия TDR1000/3Автоматичното откриване Ви води до първото значимо събитие 
по кабела, натиснете бутона отново и ще бъдете отведени 
до следващата аномалия. Функцията за откриване на края 
идентифицира края на кабела и измерва дължината му. 

Зависещото от разстоянието усилване е полезно, ако работите 
с по-дълги кабели, като усилването се увеличава съгласно 
връщащия се сигнал, за да се компенсира причиненото от 
разстоянието затихване. Това означава, че амплитудата на 
далечния край е подобна на тази, която би била при близкия 
край.  

Едноканални прибори за откриване 
на мястото на повреди по кабел

TDR500/3 TDR1000/3 TDR1000/3P TDR2000/3 TDR2000/3P TDR2010 TDR2050

Възможни диапазони 0,2 m до 5 km 0,2 m до 5 km 0,2 m до 5 km 0,2 m до 20 km 0,2 m до 20 km 0,2 m до 20 km 0,2 m до 20 km

Най-малка продължителност 
на импулса

2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns

Брой на каналите 1 1 1 2 2 2 2

Блокиращ филтър Вграден Вграден Вграден Вграден Вграден Вграден Вграден

Функция "Памет" Запазване на 
проследяване

Запазване на проследяване 
с припокриване на бързо 

проследяване

Запазване на проследяване 
с припокриване на бързо 

проследяване

Памет за 100 проследявания 
с изтегляне

Памет за 100 проследявания 
с изтегляне

Памет за 100 
проследявания с изтегляне

Памет за 100 проследявания 
с изтегляне

Автоматично изключване на 
захранването

Зададено от 
потребителя

Зададено от потребителя Зададено от потребителя Зададено от потребителя Зададено от потребителя Зададено от потребителя Зададено от потребителя

Автоматично откриване на повреда ■ ■ ■ ■

Маркиране на проследяване ■ ■

Стъпкова функция ■

Зависещо от разстоянието 
усилване

■

Автоматично откриване на край ■

Акумулаторни ■ ■ ■ ■

Тестови проводници Миниатюрна 
скоба

Миниатюрна скоба Миниатюрна скоба Миниатюрна скоба Стандартна скоба 
с предпазител за 10 A

Миниатюрна скоба Стандартна скоба с предпазител 
за 10 A

Клас на безопасност CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT IV 600 V

IP клас IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54



Серия MIT480/2 
Гама тестери за изолация и непрекъснатост, конструирани 

за пазара на комуникациите и за електрически 
инсталации. Разработени с ергономичен дизайн и с най-

новата измервателна технология и защита за контури под 
напрежение, MIT480/2 извършват по-бързо изпитване на 

непрекъснатост и стабилизирани напрежения за изпитване 
на изолации за по-точно и високопроизводително изпитване 

на инсталации.

Налице е допълнително управление чрез обратна връзка на 
изпитването на изолацията за стабилизиране на изпитателното 
напрежение до по-малко от +2 % (+2 V) превишаване на 
напрежението за по-безопасно и по-точно измерване.

Предлагайки всички функции на стандартните модели MIT400/2, 
сега серията MIT480/2 е снабдена с триизводна връзка, която 
осигурява възможност за извършване на едновременни 
свързвания с изпитвания, превключвани между 3-те двойки 
A-B, A-E или B-E. При всичките три двойки са възможни всички 
измервания без mA.

Има също променящо се тестово напрежение от 10 V до 500 V 
на стъпки 1V.

Сега изпитването на непрекъснатост е напълно автоматично от 
0,01 Ω до 1 MΩ с бързо откриване на контакт при непрекъсната 
защита от неволно докосване на вериги под напрежение.

 � Конструирана за телекомуникациите, кабелната 
телевизия и пазара на електрически продукти

 � Триизводно изпитване на телекомуникациите (A-B-E 
или T-R-G) и 3-фазно електрическо измерване, 
3-изводно превключване – не е необходимо да се 
откачат тестовите проводници

 � Стабилизирано изпитване на изолацията до –0 % +2 % 
от избраното тестово напрежение 

 � Променливо изпитателно напрежение за изпитване на 
изолацията от 10 V до 500 V на стъпки 1 V

 � Измерване на mA за приложения с измерване на малки 
токове 

 � Еднообхватно бързо изпитване за непрекъснатост от 
0,01 Ω до 1 MΩ 

 � Изпитване на изолацията до 500 V и 100 GΩ в 
преносим уред 

 � 500 V управляем тест 
за предотвратяване на 
случайно изпитване на 
нисковолтови мрежи с 
високо напрежение.

 � Измерване на AC и DC 
напрежение 600 V реална 
средноквадратична 
стойност

 � Съхраняване на резултата 
от изпитванията и 
изтегляне чрез Bluetooth®

 � Откриване и защита 
на вериги под 
напрежение

 � Приложение 
CAT IV 600 
V и защита 
от природните 
условия IP54

 � Зареждаеми опции за 
зареждане от мрежата и от 
автомобил 

Тестери за изолация и 
непрекъснатост за инженери 

по комуникациите

MIT481/2 MIT485/2

изолация тест 
напрежение

50 V / 100 V / 250 V / 500 V ■ ■

Операция на порта> 500 V п ■ ■

Вариациите на 10V до 500V ■

Бутон иА (разлагане); ■ ■

заключване бутон върху MW ■ ■

Граф REN (изтегляне) ■ ■

Ohms Range 0:01 приемственост Ω - 10 MW ■ ■

Тест ток 200 mA R ≤ 4 Ω ■ ■

ISC 20 mA ■ ■

За разлика от измервания [REL] ■ ■

Toe нула (<10 Ω) ■ ■

функция на 
напрежението

AC / DC 600 V ■ ■

Interval СрН AC / DC ■ ■

TRMS ■ ■

скорост измерване 15-400 Hz ■ ■

входно съпротивление 10 Ω 10 Ω

капацитет Капацитет 0.1 NF - 10 ДФ ■ ■

Разстоянието до ЛТУ (отворена 
верига)

■ ■

изчисли REN ■ ■

повече 
функционалност

измерване на ток mA AC / DC ■ ■

/ Не (положителен / отрицателен), 
за да активирате аларми граница

■

брой терминали 3 3

Превключването A / B / E или T / 
R / G

■ ■

карта с памет ■ ■

Bluetooth изтегляне и софтуер ■

зарядно готов ■

AA алкални или NiMH и двете и двете

Прахо- и влагозащитен IP54 ■ ■

CAT IV/600V ■ ■

аксесоари Резултатите от тестовете силикон 
(R, B, G)

■ ■

Превключването сонда в комплекта ■ ■



Тестери за електрическа безопасност

PAT120 е най-здравият, прост и най-икономичният тестер за 
електрическа безопасност на пазара, който дава резултати, които 
отговарят на описанието на местните разпоредби за безопасност.

Организирането на изпитванията в три тестови групи, Заземени, 
Двойно изолирани и Захранващи и удължаващи проводници, 
осигурява автоматично извършване на изпитвания в правилната 
последователност, без намесата на потребителя, със запазване 
на лекотата на изпитванията и намаляване на времената на 
изпитване. Границите за успешно преминаване на теста са 
фиксирани. Изпитването на изолация по подразбиране е 500 V 
DC, но когато се изпитва информационна техника или защитено 
от електрически разряди оборудване, за начало на изпитването 
могат да бъдат избрани 250 V DC.

За улесняване на изпитването необходимите за всяко от 
изпитванията връзки са показани на капака на PAT120. Друга 
съществена разлика е наличието на ремък за окачване на врата, 
който може да се сваля и който прави изпитването по-лесно, 
когато липсва подходяща повърхност, на която да се работи, 
и се улеснява носенето на тестера с измервателните кабели, 
дневниците и др.

PAT150: От друга страна, PAT150 и PAT150R не могат да бъдат 
по-добри като стационарни тестери, когато клиентът изисква 
от Вас единствено "да можете да направите изпитване". Както 
всички продукти на Megger, те са създадени да бъдат наистина 
издръжливи и се доставя пълен комплект в твърда, защитна 
кутия, която заема минимално пространство. 

PAT150 предлага функциите на тестери, които са почти два 
пъти по-скъпи. Те изпитват 10 mA и 30 mA преносими RCD, 
както и Клас I, Клас II и удължаващи проводници и захранващи 
кабели. Защитените от електрически разряди устройства 
и информационната техника са защитени при изпитването 
на изолацията при 250 V и изпитването за утечки при 40 V. 
Функцията за бързо изпитване дава възможност за индивидуално 
изпитване на непрекъснатост, изолация и течове от мрежовото 
захранване, така също изпитване на изхода на SELV вериги. 
Предварителното оформяне на изпитване на диференциален 
теч на мрежово захранване има предимството, че оборудването 
ще функционира по време на последователността на изпитване.

PAT150 може да извършва проверка на напрежението на 
мрежовото захранване и полярността на щепсела. Можете да 
конфигурирате продължителността на изпитването и границите 
за успешно преминаване на теста, които да удовлетворяват 
Вашите приложения, може да се нулира съпротивлението на 
съединението на проводниците, 
за да се намалят грешките от 
измерването. PAT150 се захранва 
чрез 1,5 V AA батерии, а PAT150R 
съдържа акумулаторни NiMH 
батерии.

 � Обикновена отметка или кръстче като индикация за 
успешно или неуспешно преминаване на теста на 
измервателния екран

 � Безопасно изпитване на информационна техника или 
защитено от електрически разряди оборудване

 � Захранване с батерии или с акумулаторни батерии
 � Плюс много допълнителни функции на PAT150

Серия PAT100

Тестери за електрическа безопасност,  
захранвани с батерии

Тестери за изолация и 
непрекъснатост за инженери 

по комуникациите

PAT120 PAT150 PAT150R

Изпитване на изолацията 500 V ■ ■ ■

250 V ■ ■ ■

Изпитване на съединението на заземлението 200 mA ■ ■ ■

Алтернативен теч Заместител ■ ■ ■

Диференциален ■ ■

Ток при докосване ■ ■

Функционално изпитване 240 V ■ ■ ■

Тестово гнездо BS1363 ■ ■ ■

Нулиране на тестовите проводници ■ ■

Автоматична последователност на изпитване Клас I (заземено) ■ ■ ■

Клас II (с двойна изолация) ■ ■ ■

Удължаващи проводници 
и захранващи кабели

■� ■ ■

Преносим RCD ■ ■

Ръчни изпитвания Непрекъснатост ■ ■

Изолация ■ ■

Теч при мрежово захранване ■ ■

SELV измервания ■ ■

Комбинирани тестови проводници за изпитване на непрекъснатост, 
съединение към земя и изолация ■ ■ ■

Зареждане на вътрешна акумулаторна батерия ■

БЕЗПЛАТЕН сертификат за калибриране ■ ■ ■

MIT481/2 MIT485/2

изолация тест 
напрежение

50 V / 100 V / 250 V / 500 V ■ ■

Операция на порта> 500 V п ■ ■

Вариациите на 10V до 500V ■

Бутон иА (разлагане); ■ ■

заключване бутон върху MW ■ ■

Граф REN (изтегляне) ■ ■

Ohms Range 0:01 приемственост Ω - 10 MW ■ ■

Тест ток 200 mA R ≤ 4 Ω ■ ■

ISC 20 mA ■ ■

За разлика от измервания [REL] ■ ■

Toe нула (<10 Ω) ■ ■

функция на 
напрежението

AC / DC 600 V ■ ■

Interval СрН AC / DC ■ ■

TRMS ■ ■

скорост измерване 15-400 Hz ■ ■

входно съпротивление 10 Ω 10 Ω

капацитет Капацитет 0.1 NF - 10 ДФ ■ ■

Разстоянието до ЛТУ (отворена 
верига)

■ ■

изчисли REN ■ ■

повече 
функционалност

измерване на ток mA AC / DC ■ ■

/ Не (положителен / отрицателен), 
за да активирате аларми граница

■

брой терминали 3 3

Превключването A / B / E или T / 
R / G

■ ■

карта с памет ■ ■

Bluetooth изтегляне и софтуер ■

зарядно готов ■

AA алкални или NiMH и двете и двете

Прахо- и влагозащитен IP54 ■ ■

CAT IV/600V ■ ■

аксесоари Резултатите от тестовете силикон 
(R, B, G)

■ ■

Превключването сонда в комплекта ■ ■



Тестери за електрическа безопасност

Два нови тестера за електрическа безопасност с 
функция за цялостна база данни, които се базират 

на добре приетата серия PAT300. Серията PAT 400 
въвежда ново ниво на удобство и скорост при изпитване 

за безопасност на портативни електрически устройства 
с използване на вътрешно съхранение на резултатите от 

изпитването.

Изпитването съгласно последното издание на правилата 
и нормите за експлоатационен контрол и изпитване на 

електрическо оборудване включва диференциални изпитвания, 
изпитвания на докосване и алтернативни или заместващи 
тестове за утечка към земя. Серията PAT400 предлага достатъчно 
памет за резултатите от изпитването за 10 000 съоръжения с 
доказан продължителен цикъл на работа, с лекотата и скоростта 
на изпитване на серията PAT300. Серията PAT400 е с голям, 
ярък цветен екран за ясни резултати от изпитването и лесна 
навигация в менютата. 

Менютата са опростени, за да се направи работата по-бърза и 
по-интуитивна. Пет функционални клавиша дават пряк достъп до 
често използвани функции, което прави навигацията в менютата 
още по-бърза, а тестера още по-производителен, предлагайки 
по-голяма възвращаемост на инвестицията.

Серията PAT400 осигурява бърз и лесен достъп да записи в 
базата данни и данните могат да се изтеглят с използване на 
стандартна USB памет. За бързо въвеждане на данни серията 
PAT400 предлага избор от големи клавиатури QWERTY и 
QWERTZ, което спомага за намаляването на грешките при 
въвеждане. За ускоряване на изпитването има допълнително 
опция за изгоден скенер за баркодове и принтер за отпечатване 
на етикети с баркод.

PAT410 е идеалният избор за тези, които изпитват съединение 
единствено с 200 mA. Най-малкият и най-лек уред от серията 
PAT400 тежи само 2,7 kg.

В допълнение към трите теста за съединение и работата 
с напрежение 230 V PAT450 предлага изпитване на 
диелектричната якост на изолацията 1,5 kV и 3,0 kV и функция за 
бързо изпитване, която дава възможност за повторна употреба 
на единично изпитване, което го прави отличен инструмент за 
отдаване под наем и за ремонтни работилници

Серия PAT400

Специални функции 
 � Голяма вътрешна памет, която 
Ви позволява да работите по-
продължително

 � Непрекъсната работа, без 
необходимост от спиране и 
изчакване за охлаждане на 
тестера

 � Моментално рестартиране при 
преминаване от едно помещение 
в друго при изпитване

 � Функционални клавиши за 
ускоряване на процеса на 
изпитване

 � Цялостно изпитване за 
безопасност на портативни 
електрически устройства, 
включително изпитване на 
дефектнотокова защита

 � Бърз достъп при изпитването 
до отделните тестови функции

 � Тестерът с най-висока 
производителност в своя клас

30 Електроизмервателни прибори  www.megger.com



Тестери за електрическа безопасност

Серия PAT400

Тестери за електрическа безопасност

6220-639
Адаптер за 110 V с удължаващ 
проводник

Принадлежности

1000-768
Адаптерен кабел за 415 V 
(4-изводен) към SC (CEE7/7) 
(16 A)

1000-771
Адаптерен проводник за 415 V 
(5-изводен) към SC (CEE7/7) 
(16 A)

1001-047
Четец на баркодове, USB

1005-423
Принтер за етикети с баркодове за 
успешно/неуспешно преминаване (USB)

PAT410 PAT450

Захранване 230 V с измерване на подаването ■ ■

Съединение на заземяването/непрекъснатост 200 mA ■ ■

10 A ■

25 A ■

Нулиране на съединителен проводник ■ ■

Изпитване на изолацията 250 V ■ ■

500 V ■ ■

Алтернативни изпитвания на теч Заместител ■ ■

Диференциален ■ ■

Ток при докосване ■ ■

Функционално изпитване Измерване на Напрежение/Ток ■ ■

Изпитвания на удължаващи проводници Съединение към земя ■ ■

Изолация ■ ■

Поляритет ■ ■

Преносими уреди за изпитвания на дефектнотокова защита 1/2 x IDN, 1 x IDN, 5 x IDN при 0° и 180° ■ ■

Изпитване на диелектричната якост на изолацията              
1,5 kV и 3,0 kV 

■�

Други характеристики Лек нископрофилен ■

Програма за автоматично изпитване ■ ■

Ръчно изпитване ■ ■

Подлежащи на конфигуриране времена на изпитванията ■ ■

Избираеми границите за успешно преминаване на теста ■ ■

Проверка на предпазители ■ ■

Голям цветен екран ■ ■

Обработка на данни Вътрешна памет за 10 000 записа ■ ■

Изтегляне в USB памет ■ ■

USB скенер за баркодове и опция принтер ■ ■

Доставени принадлежности Транспортна чанта с торбичка за съхранение на проводници ■ ■

Комбинирани тестови проводници за изпитване на 
непрекъснатост, съединение към земя и изолация ■ ■

Червен адаптер за удължаващ проводник ■ ■

Проводник за изпитване на диелектричната якост ■

Сертификат за калибриране ■ ■
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Изпитване на фотоволтаични 
елементи и утечка към земя

В комплектите на PVK300 се доставя цялата апаратура, която 
би била необходима за Вашия MFT на работната площадка, 
пускане в действие и изпитване на фотоволтаична инсталация 
съгласно IEC62446, опаковани в обща торбичка.

PVK320 включва автоматичен избор на обхвата, CAT IV, 10 A DC 
Мултиметър AVO410, който позволява директно отчитане на тока 
на късо съединение на панел също като при PVM210

PVK330 включва DCM340, 600 A AС/DC мултиметър с 
измервателни клещи, който ускорява измерване на масиви от 
връзки, без да се налага прекъсване. Той може да измерва също 
постоянни напрежения до 600 V.

Серия PVK300
Фотоволтаични комплекти

 ■ Единично устройство за работа с една ръка върху стълби и 
покриви за повишена безопасност 

 ■ Идеален при измерване на падаща светлина, за изчисляване на 
тока на късо съединение на фотоволтаични панели 

 ■ Диапазон 1999 W/m2 на 33/4-цифрен LCD екран 

 ■ Закрепване за монтаж на фотоапарат за точно разполагане

PVM210 с джобен размер е идеален за употреба върху наклонени 
покриви или върху стълби, поради това, че той има монтиран отгоре 
соларен детектор. Това се подпомага от неговия голям, ясен екран и 
функция за задържане.

Той се използва за първоначален избор на оптимално положение за монтаж 
на фотоволтаици и за измерване на слънчевата енергия, за изчисление на 
тока на късо съединение с цел потвърждаване на работните характеристики 
на фотоволтаиците за сертифициране. 

Върху задната част на измервателния прибор е универсална резба за 
фотоапарат, която дава възможност за монтаж, за прецизни показания при 
необходимост, към всеки от уредите е приложена също защитна торбичка.

PVM210

Измервателен уред за измерване на 
лъчението за фотоволтаици

PVK320 PVK330

Мултиметър AVO410 CAT IV ■

Мултиметър с измервателни клещи DCM340 ■

Уред за измерване на лъчение PVM210 ■ ■

Адаптери за тестови проводници MC3 към MC4 ■ ■

MC4 към тестови проводници с щекер 4 mm ■ ■



Принадлежности

 ■ Версии 30 и 50 метра

 ■ Подходящ за преки измервания на R2

 ■ Лесно навиване на кабела с кабелен водач без заплитане

 ■ Компактна и лека конструкция

 ■ Компактен удължаващ тестов проводник за пряко измерване 
на R2, който премахва необходимостта от пресичащи се 
връзки. 

 ■ Може да се проверява лесно целостта на най-далечната 
точка на контура и всяка точка на заземяване на същия, 
преди да се подаде захранване.

XTL
Удължаващ тестов проводник и намотка

Индикаторът за 

последователността 
на фазите PSI410 

на Megger осигурява 
бърза индикация 

на правилната 
последователност на 

фазите с помощта на екран от 
три двуцветни LED индикатора и 

специфичен звук. Въртенето по часовниковата 
стрелка се посочва от въртящи се по часовниковата 

стрелка зелени LED индикатори с непрекъснат звук, а 
въртенето обратно на часовниковата стрелка – от въртящи се 

обратно на часовниковата стрелка червени LED индикатори и 
мелодичен звук.

Уредът е конструиран за осигуряване на ниска скорост на въртене 
на екрана за лесно разпознаване на посоката на въртене.

За PSI410 е прието двуфазно цветно кодиране за лекота на 
използването на захранвания с цветно кодиране Кафяво/Черно/
Сиво и Червено/Жълто/Синьо.

PSI410 също има троен двуцветен LED екран, който показва 
наличието на всичките три фази. Зеленият LED индикатор показва 
наличие на фаза, а червеният светодиод показва липсваща 
връзка на фазата. Уредът има здрава кутия, предназначена за 
промишлена среда, и се доставя с дълги тестови проводници с 
предпазители, с крокодилчета и остриета. 

PSI410 се самозахранва от мрежата и не се нуждае от батерии.

 ■ LED индикация на въртенето на фазите по посока и обратно 
на часовниковата стрелка

 ■ Звукова индикация на посоката

 ■ LED индикатори за състоянието на фазите

 ■ Тестови проводници с предпазители

 ■ Двуфазна цветна идентификация

 ■ CAT IV 600 V

 ■ БЕЗПЛАТНО удължаване на гаранцията до 3 години

PSI410

Индикатор за последователността на фазите

VF2 предлага лесни за боравене средства за откриване на 
проводници под напрежение и изгорели предпазители, комбинирани 
с ярко фенерче.

VF3 предлага по-точен датчик и още по-ярко фенерче.

VF2 и VF3
Устройство за откриване на напрежение с фенерче

КОД

50 m удължаващ проводник, зелен, с 2,4 mm безопасен щекер XTL50

50 m удължаващ проводник, зелен, с 2,4 mm безопасен щекер XTL30
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Уред за откриване на напрежение, 
тестер за контактни гнезда

■���AC/DC напрежение от 12 до 690 V

■���Непрекъснатост

■���Въртене на фазите

 ■ LCD/LED екран

 ■ Клас CAT IV 600 V

Новият TPT320 има LCD и LED екрани, които осигуряват 
измерване на AC и DC напрежение от 12 до 690 волта. Освен 
това е включен диапазон на непрекъснатост от 0 до 500 kΩ.

Конструиран за използване в RCD и RCBO защитени вериги, без 
да предизвиква сработване, уредът разполага и с възможност да 
показва посоката на въртене на фазите, има звуков сигнализатор 
за потвърждаване на непрекъснатостта, както и за наличие на 
напрежение. С вградено мощно LED фенерче, кутия IP64 и клас 
на безопасност CAT IV 600 V, TPT320 е идеалният инструмент, 
съответстващ на текущите безопасни процедури за изолиране. 
Допълнителна функция за безопасност е способността за 
посочване на наличието на напрежение дори ако вътрешната 
батерия е изтощена.

TPT320
Тестери за напрежение

Добрата практика изисква двуполюсният тестер да бъде 
удостоверен чрез известен източник на напрежение или 
удостоверяващ уред преди и след употреба.

MPU690 на Megger е удобен метод за удостоверяване на 
безопасната работа на всички двуполюсни тестери и тестови 
лампи на Друмонд. 

 ■ Може да изпитва двуполюсни детектори на напрежение и 
тестови лампи поради изходната си мощност 10 W

 ■ LED индикатори за стъпаловидно напрежение показват 
генерираното напрежение. 50 V, 100 V, 230 V, 400 V и 690 V 

 ■ Генерира променливотокова форма за реално изпитване 

 ■ Компактна конструкция с вграден магнит за закрепване към 
шкафа подпомага рутинните проверки на безопасността 

 ■ Автоматично включване и изключване запазва батериите 

 ■ Индикацията за изтощена батерия дава повече от достатъчно 
предупреждение за смяна на батериите 

 ■ БЕЗПЛАТНО удължаване на гаранцията до 3 години

MPU690
Удостоверяващ уред



Тестерът SMRT и софтуерът AVTS® от Megger повишават стандарта и намаляват 
теглото за автоматичното изпитване и управление на защитните релейни 
системи. SMRT предлага традиционното ръчно и полуавтоматично изпитване 
на релейни системи, а пакетът AVTS предлага напълно автоматично изпитване 
и програма за управление на техническото обслужване на релетата.

Комплект за изпитване на защитни релета SMRT

След инцидент най-бързият начин за установяване на състоянието на даден 
трансформатор, преди същият да се включи отново, е да се извърши изпитване с FRA. 
FRAX101 е най-малкият и здрав уред, който предлага най-голям динамичен диапазон 
и точност.

Анализатор на реакцията на променящата се честота 
FRAX101

Батериите стават нарастващо важна част от модерния живот с тяхната употреба в резервни 
източници на захранване и поддържани захранващи устройства. Megger въведе гамата TORKEL900 
като допълнение към гамата устройства за тестване на акумулаторни батерии, които дават 
възможност за проверка на батериите в работещо състояние чрез регулиране за включване на 
товарния ток в параметрите на изпитването.

Устройство за тестване на акумулаторни батерии Torkel 900

SVERKER е известен от много време като изборът за изпитване на релета за еднофазни мрежи. Добре 
конструираният, здрав уред SVERKER е най-популярният тестер за релета поради лекотата при работа и 
ненадминатата надеждност.

Sverker е най-популярният комплект за изпитване на релета за 
еднофазни мрежи

Качеството на захранването става фактор с все по-голяма важност.  Растежът в разпределеното 
генериране на електроенергия се добавя към познатите класически проблеми. Megger има гама 
анализатори на качеството на електрическата енергия с големи възможности, които помагат за записа и 
идентифицирането на проблеми в захранването

Качество на електрическата енергия

Практично и ефективно решение за бързо откриване на мястото на точкова повреда. EZ-Thump е 
компактно и леко, захранвано с батерия или с мрежово захранване решение за откриване на местото на 
повреда в кабели за средно и ниско напрежение. Той е идеалното решение за зони с малка плътност на 
разпределението и ниво на повредите.

Прибор за откриване на мястото на повреди по кабел 
EZ-Thump

Измерва отношението на намотките на трансформатора, възбудителния ток и поляритета на намотките 
в монофазни и трифазни разпределителни и силови трансформатори (проверката се извършва фаза по 
фаза), напрежителни и токови трансформатори и секционирани трансформатори. Потребителят може да 
работи с изпитвателната установка с една ръка. Премахва необходимостта от навеждане за работа с 
уреда и намалява времето за изпитване. Той е здрав, с кутия с висока устойчивост на удари и тежи само 
870 g.

TTR25 Ръчен тестер за монофазни и трифазни 
трансформатори

Други продукти на Megger

TPT320
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