
 
 

ISO 9001:2008 

       
 

 
Foretaksnavn: Megger AS 
Adresse: Bjørnstadmyra 7, 1712 Grålum, Norway 
Org.nr. NO 931 924 583 MVA 
Seba KMT GmbH, WEE-Reg.-Nr. DE 24650880 
 

Telefon: +47 22 28 00 40 
Web: www.megger.no  

E-post: post@meggerno 

 
Din leverandør av måleutstyr og tjenester! 

 

 

 

 
PROFFPAKKE MED BRENNTRAFO BT 500-IS-1 OG TERMOKAMERA PK 160 

 

 

Megger AS tilbyr med dette en nøkkelferdig pakkeløsning for el.installatører og andre som 
ønsker å komme raskt i gang med feilsøking på varmekabler o.l. 

En mye brukt og særdeles effektiv metode for varmekabelfeilsøking er å benytte en 
høyspent DC brenntrafo til å utvikle varme i feilstedet for deretter å avsløre punktet med 
hjelp av et infrarødt kamera.  

NB: For bruk av brenntrafo BT500 til varmekabelfeilsøking anbefales dempingsresistor, 
BT500-IS-1-DR, som vil stabilisere den brennende lysbuen i feilstedet når spenning 
tilføres på større tverrsnitt varmekabler med relativt lav resitanse. Uten denne 
tilpassningsadapter på slike kabler vil lysbuen slå over og pulsere, resulterende i en 
automatisk strømbegrensning fra BT500 brenntrafoen.  

Bestill artikkelnummerne på neste side som pakkeløsning for varmekabelfeilsøk: 

http://www.megger.no/
mailto:firmapost@seba-nor.no
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810645 Brenntransformator & kappefeilinstrument 0-2kV BT 500-IS-1 

1009250 Dempingresistor for BT500-IS-1 BT 500-IS-1-DR 

810001917 Tilkoblingskabler og klemmer VL 501 

PK160 Kombinert nettbrett og IR kamera m/ 160x120 oppløsn.  

Kontakt oss på epost: post@megger.no for å motta et uforpliktende tilbud og ring oss 
gjerne på telefon 22 28 00 40.  

 

PK 160 kombinert termokamera og Android nettbrett gjør det meget enkelt å komme i 
gang med feilsøkingen. Ingen fokus innstilling, bare pek og touch knapp på skjermen for å 
ta samtidig IR bilde og vanlig digital foto. Ferdig installert APP for rapportgenerering ligger 
klart på PK 160. Gjør rapport ferdig under jobben og send rapport via epost til 
oppdragsgiver. Enklere blir det ikke. 
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