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HVORFOR ER MEGGER MIT-SERIEN HØYSPENT ISOLASJONSTESTERE BEST? 

  
Megger sine 5, 10 og 15kV isolasjonstestere ligger over de fleste konkurrenter i pris og det 
kan være vanskelig å sammenligne funksjonalitet for å se hvorfor. Dette skrivet skal 
forsøke å synliggjøre hvorfor Megger MIT-serien er best i klassen og derfor også dyrere 
enn mange konkurrenter. 
 
DESIGN: 

• Eneste testapparat på markedet med en unik dobbelchassis konstruksjon med et 
indre brannhemmende chassis som beskytter kretskortene. Det ytre chassis av 
støtabsorberende plast tar imot støt ved fall og har IP65 i lukket tilstand. 

• Nye Lithium-Ion oppladbare batterier gir rask opplading og opptil 6 timers 
kontinuerlig drift. Driftes også på nettspenning 230V 50Hz. 

• Dobbelisolerte måleledninger med låseposisjon og kraftige klemmer.  
• Enkel intuitiv betjening og sikkerhet med dobbelisolert klassifisering CAT IV 600V. 

 
YTELSE: 

• Måler opptil 10TΩ ved 5kV, 20TΩ ved 10kV og 30TΩ ved 15kV.  
• Kontinuerlig høy kortslutningsstrømytelse med 3mA. Sikrer rask oppladning av 

testobjekter med stor kapasitans, f.eks. lange kabler. 
• Bransjens beste Guard ytelse for eliminering av krypstrømmer og feil måleverdier 

(Kun 2% avvik ved 500kΩ lekkasje ved 100MΩ last). 
• Høy støyimmunitet for nøyaktige målinger i høyspentområder med høyt støynivå. 
• Stabilisert utgangsspenning som hindrer overspenning (noen konkurrenter kan gi 

opptil 30% mer spenning ut enn valgt nivå). 
 
FUNKSJONALITET: 

• Målemetoder inkludert IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, Ramptest og brennfunksjon. 
• Store dreiebrytere for enkel betjening og valg av spenning eller metoder. 
• Tidsforsinket start av test for å hindre utilsiktet aktivering og intern utladning.  
• En stor bakgrunnsbelyst LCD skjerm som er enkel å lese av selv i sollys og viser 

både analogt og digitalt utslag. 
• Internt minne for lagring av målinger og medfølgende PC 

programvare for rapportering og dokumentasjon. 
 
(I tillegg til MIT-serien høyspent testere har vi den ekstra tøffe Megger S1-serien Heavy 
Duty testere med ekstra høy kortslutningsstrømytelse med 6mA og opptil 30TΩ, 8mA 
støyreduksjonsfilter og CAT IV 1000V klassifisering.) 


