
 

MIT400/2 Serisi, MEGGER İzolasyon Test Cihazı 

 
 Elektriksel ve endüstriyel testler için dizayn edilmiştir 

 1000V - 200 GΩ'a kadar İzolasyon testi 

 (YENİ) Stabilize edilmiş izolasyon test voltajı 

 (YENİ) 0.01 Ω'dan 1 MΩ'a kadar süreklilik testi 

 (YENİ) 100V'dan 1000V'a kadar ayarlanabilir İzolasyon Test Voltajı 

 600V AC/DC TrueRMS voltaj ölçümü 

 Test sonuçlarının kaydedilmesi ve Bluetooth ile indirilmesi 

 Canlı devre uyarısı (ekranda gerilim gösterimi) ve testin engellenmesi 

 CAT IV 600 V & IP54 

 Dijital/Analog gösterge 

 PI/DAR ve Sayaç gösterimi 

 15 Hz - 450 Hz arası Frekans ölçümü 

 Arka aydınlatma 

 EN61557 standardına uygun 

* Yukarıda belirtilen özelliklerin serinin hangi cihazlarında mevcut olduğunu görmek için lütfen 

aşağıdaki karşılaştırma tablosunu inceleyiniz. 

İzolasyon Direnci Testi: 
Test gerilimleri (Yeni)* 

- 50 V, 100 V, 250 V, 500 V ve 1000 V 

Değişken test gerilimi (Yeni)* 

- 10 V ile 1000 V arasında ayarlanabilir test gerilimi. 



%2 test gerilimi doğruluğu 

- Çıkış test gerilimi, tolerans içerisinde veya -0% +2% arasında tutulur 

BAŞARILI/BAŞARISIZ (PASS/FAIL) göstergesi (Yeni)* 

- Gerilim eşiğine bağlı olarak BAŞARILI/BAŞARISIZ (PASS/FAIL) uyarısı gösterilir 

Stabilize edilmiş test gerilimi 

- Gerilim, test aralığının tamamı boyunca özellik değerleri içerisinde kalması için geri besleme 

kontrollüdür 

Test gerilimi ekranı (Yeni) 

- Gerçek test gerilimi, küçük dijital değer ekranında, ölçüm ise büyük dijital ekranda görüntülenir. 

Ölçüm aralığı görüntüleme (Yeni) * 

- Seçim sırasında test aralığı görüntülenir. 

Ölçüm gerilimi ekranı 

- Test sırasında ölçüm gerilimi görüntülenir 

Analog yay gösterge 

- Ekranda, hareket eden bir bobinin tepkisini taklit eden bir analog yay gösterge mevcuttur. 

PI ve DAR* 

- Polarizasyon İndeksi (PI) ve Dielektrik Absorbsiyon Oranı (DAR) işlevleri 

- Polarizasyon İndeksi (PI): 10 dakika / 1 dakika oranı 

- Dielektrik Absorbsiyon Oranı (DAR ): 60 saniye / 30 saniye oranı 

Zamanlamalı Test* 

- Zaman sınırlamalı otomatik test 

Yüksek test aralığı 

- 1000 V gerilimde 200 GΩ dirence kadar yalıtım testi. 

Silikon uçlar 

- Yüksek kaliteli esnek silikon test uçları, kullanım kolaylığı ve 5 GΩ üzeri GΩ aralıklarında ölçüm 

hatalarının önlenmesini sağlar. 

Test önlemi 

- (Kullanıcı tarafından ayarlanabilecek) 25, 30, 50, 75 veya 100 V üstü gerilimlerin tespit edilmesi 

durumunda, testi durdurur. Varsayılan değer 50 V’dir. 

İzolasyon sesli ikazı (buzzer) 

- İzolasyon direncinin, kullanıcının belirleyeceği, Kurulum menüsünden ayarlanabilen sınırın üzerinde 

olması durumunda, sesli ikazın çalması sağlanabilir. 

Test kilidi 

- Yalıtım testini devamlı olarak etkin durumda tutar. 

* Modele bağlıdır 

Test aralıkları, aşağıdaki gibi test gerilimine bağlı olarak 2 GΩ ile 200 GΩ arasındadır: 

 

 50 Volt. 10 GΩ 

 100 Volt. 20 GΩ 

 250 Volt. 50 GΩ 

 500 Volt. 100 GΩ 

 1000 Volt 200 GΩ 



 Test gerilimine bağlı olarak 10 V ile 1000 V arası değişken 

Süreklilik (Direnç) Testi: 
Tek direnç aralığı (Yeni) 

- 0,01 Ω ile 1,0 MΩarası tam otomatik tek aralık. 

Çift yönlü test (Yeni)* 

- Uçları yeniden bağlamadan otomatik çift yönlü test seçeneğidir. 

200 mA veya 20 mA* 

- 200 mA veya 20 mA devamlılık testi akımları mevcuttur. 20 mA test akımı, pil ömrünü önemli ölçüde 

artırır. 

Uç boş 

- Uç direnci dengelemesi (NULL), 10 Ωs dirence kadar çalışır. 

Sesli ikaz 

- sadece bir düğmeye basarak AÇILIR/KAPATILIR. 

Sesli ikaz sınırı 

- Devamlılık sesli ikazı sınır alarmı, devamlılık sesli ikazının çalacağı maksimum direncin 

ayarlanmasına olanak tanır. Bu ayar, 12 kademede 1 Ω ile 200 Ω arasına izin verir. 

Gerilim Ölçümü 
0,1 mV ve üstü çözünürlük ile 600 V AC veya DC değerine kadar gerçek RMS gerilim ölçümü. 

- 600 V AC/DC değerine kadar dijital gerilim ölçümü 

- 600 V AC/DC değerine kadar analog göstergeli ölçüm 

- Gerilim ölçümü sırasında otomatik frekans görüntüleme 

Ekran 
Ekran üzerinde, Analog yay gösterge ve çift dijital değer ekranı bir aradadır: 

- Analog yay göstergeli tam ekran 

- Analog yay gösterge, dijital ekranda görülmeyen temel şarj dolum ve boşalma özelliklerini gösterir 

- Tek uçlu gösterge “iğnesi”, döner bobinli bir sayaç ile aynı şekilde tepki verir. 

Kurulum işlevleri, Sesli ikaz alarm sınırlarının, Devamlılık testi akımları, KΩ/MΩ/GΩ veya 104 /105 

/106 kontrol edilmesini sağlar (Yeni) 

Dual Dijital Ekran 

- Tüm ana ölçüm sonuçlarının uygun bir şekilde görülebilmesi için büyük ana dijital değer ekranı 

- Aşağıdakiler gibi ilave veriler için ikinci bir dijital ekran: 

- Yalıtım testi gerilimi. 

- Yalıtım kaçak akımı. 

- Besleme frekansı (volt ölçümü yaparken). 

- PI, DAR veya t ( t = Zamanlayıcı modu) gibi test modları. 

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler 
Hava koşullarına dayanıklılık - Her bir test cihazında, IP54 standardına uygun olarak sızdırmazlık 

sağlanmış olup, pil ve sigorta haznesi dahil olmak üzere, su sızma olasılığını azaltan, hava koşullarına 

dayanıklı bir kutu oluşturulmuştur. 



Sert gövde - Çoklu kalıplanmış kauçuk, modifiye edilmiş dayanıklı ABS gövde üzerinde sert sarsıntı 

emici dış koruma ve mükemmel kavrama özelliklerini bir araya getirerek, kutunun neredeyse hiçbir 

koşuldan etkilenmemesini sağlar. 

Piller - Cihaz, 6 adet standart Alkalin veya yeniden şarj edilebilir Nikel Metal Hidrid (NiMH) pil ile 

çalışmakta olup,1000 V gerilimde en az 3000 yalıtım testi gerçekleştirilmesini sağlar. 

Tipik Uygulama Alanları 

 Ticari Havacılık Elektroniği 

 Kara, Deniz ve Havada askeri haberleşme 

 İmalat/üretim hattı ürünleri 

 Elektrostatik ölçüm 

 Bileşen testleri 

 Pil ile çalışan çekme ve kaldırma ekipmanları 

Karşılaştırma Tablosu 

İZOLASYON MIT400/2 MIT410/2 MIT420/2 MIT430/2 

50 V / 100 V   ✔ ✔ ✔ 

250 V / 500 V / 1000 V ✔ ✔ ✔ ✔ 

2500V         

Değişken     ✔ ✔ 

Pi- / DAR / Sayaç   ✔ ✔ ✔ 

MΩ'da kilit butonu ✔ ✔ ✔ ✔ 

Koruma terminali         

SÜREKLİLİK         

Süreklilik 0.01 Ω - 10 MΩ 100 Ω ✔ ✔ ✔ 

Oto ters polarite (ON-OFF ayarı)   ✔ ✔ ✔ 

Kablo sıfır(<10 Ω) ✔ ✔ ✔ ✔ 



VOLTAJ         

AC / DC Volts 600 V ✔ ✔ ✔ ✔ 

mV AC / DC kademesi ✔ ✔ ✔ ✔ 

Frekans ölçümü 15 - 450 Hz   ✔ ✔ ✔ 

Giriş Empedansı 0.25 mΩ 0.25 mΩ 0.25 mΩ 0.25 mΩ 

KAPASİTANS         

Kapasitans 1 nF - 10 μF     ✔ ✔ 

DİĞER ÖZELLİKLER         

Kombine süreklilik ve voltaj     ✔ ✔ 

Limit alarmlarında PASS/FAIL   ✔ ✔ ✔ 

Otomatik kapanma ✔ ✔ ✔ ✔ 

Cihaz üzerinde hafıza     ✔ ✔ 

Bluetooth® download + software       ✔ 

AA Alkalin veya NiMH İkisi de İkisi de İkisi de İkisi de 

Bluetooth® download + software       ✔ 

Şarja hazır       ✔ 

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V ✔ ✔ ✔ ✔ 

AKSESUARLAR ✔ ✔ ✔ ✔ 

Uzaktan kumandalı prob   ✔ ✔ ✔ 

 
 


