
Megger eristysvastusmittarit
Megger MIT230 HD
•  250, 500 ja 1000 V 
• vastusmittaus 10 mΩ - 99,9 Ω 
• mittajohtojen vastusarvon nollaus 
• jatkuvuus summerilla 
• AC- ja DC-jännitemittaus 0-600 V 
• kumisuojus vakiona 
•	 SSTL	67	707	02

 
Megger MIT 400 -sarja
Kaikissa malleissa:
• isokokoinen, selkeä valaistu näyttö 
• säädettävä jatkuvuustesti 1 Ω - 20 Ω 
• jännitemittaus 0-600 V True RMS 
• laaja Ω-mittausalue, 10 mΩ - 999 kΩ 
• EN 61010-1, EN 61557, CATIV 600 V 
• iskunkestävä kotelo, IP54

MIT 400
• 250, 500 ja 1000 V, max 20 GΩ
• autom. varoitus jännitteestä piirissä > 50 V (75 V) 
•	 SSTL	67	707	04

MIT 410
• 50, 100, 250, 500 ja 1000 V, max 100 GΩ 
• vuotovirtamittaus, PI, DAR 
• mittajohdin TEST-kytkimellä 
•	 SSTL	67	707	06

MIT 420
• 50, 100, 250, 500 ja 1000 V, max 200 GΩ 
• MΩ-raja-arvoasettelu 
• kapasitanssialue: 0,1 nF - 10 µF 
• yli 1000 mittauksen muisti 
•	 SSTL	67	707	08

 

Megger MIT515,  
max 5 kV
• mittaukset jopa 10 TΩ asti 
• PI ja DAR-mittaukset 
• verkko-/akkukäyttöinen 
• Li ion akku - laajennettu kapasiteetti 
• CATIV 600 V turvaluokitus 
• vakiovarusteina mittajohdinsarja, verkkojohdin ja käyttöohje 
•	 SSTL	67	690	46

Mittalaitteet

360,-

450,-

520,-

605,-

2245,-

Kalibrointi- 

todistukset 
vakiona

Megger MIT1025, 10 kV                 
•	 SSTL		67	690	48 3845,-



Asennustesterit
Megger MFT 1800 -sarja

Molemmissa malleissa
• jatkuvuus max. 200 mA/99,9 kohm 
• silmukkavastuksen ja oikosulkuvirran mittaus myös vikavirralla  
 varustettuihin piireihin 
• vikavirrat: aika ja virta 
• kaikki standardin vaatimat mittaukset 
• syötön mittaus 
• vikavirtojen nopea ramppitestaus 
• kalibrointitodistus mukana 
• 3 vuoden takuu 
• CAT IV 300V, kotelointi IP 54

Lisävarusteita asennustestereille

Megger-jatkojohto 20 m jatkojohto 20 m umpikelalla 
 SSTL	67	707	35 

Megger-Adap 16A mittausadapteri ban/ 
 16 A voimapistorasialle 
 SSTL	67	707	31 

Megger-Adap 32A mittausadapteri ban/ 
 32 A voimapistorasialle 
 SSTL	67	707	33 

PJP-Koestuskeppi 85 cm, 1000 V 
 SSTL	67	707	29 

PJP-Jatkojohtok-50-v jatkojohtokela 50 m, vihreä 
 SSTL	67	707	27 

PJP-Jatkojohtokela-v jatkojohtokela 30 m, vyömalli 
 SSTL	67	707	13 

995,-
MFT 1815
• eristysvastus 250, 500 V, 1000 V 
• kiertosuunnan näyttö 
• automaattinen virrankatkaisu 
•	 SSTL	67	690	19

MFT 1825
• eristysvastus 250, 500 ja 1000 V 
• kiertosuunnan näyttö 
• 3-piikkinen maavastusmittaus 
• automaattinen virrankatkaisu 
• maavastus myös ART-tekniikalla 
•	 SSTL	67	690	20

1195,-

Ominaisuuksia
• 500 mittaustuloksen muisti 
• USB/RS232-liityntä 
• pc-ohjelmisto ja -kaapeli 
• opastava näyttö 
•	 SSTL	67	690	50	
• suomenkielinen!

Testit

•	 eristysvastus	100,	250,	500	ja	1000	V	
•	 jatkuvuus	max	200	mA/1999	Ω	
•	 silmukkavastus	ja	oikosulkuvirta	
•	 vikavirtasuojat;	aika	ja	virta	
•	 vaihejärjestys,	pyörimissuunta

Metrel MI3102-FIN Eurotest XE

Kalibrointi- 

todistukset 
vakiona

1330,-

105,-

65,-

75,-

95,-

105,-

95,-



Käyttökohteita
• kaapelienhaku seinistä, lattioista yms. 
• jännitteellisen/jännitteettömän kaapelin haku 
• katkoskohtien haku 
• piilotettujen rasioiden haku 
• piirin sulakkeiden haku 
• yksittäisen johtimen/kaapelin haku 
• jännitteen ilmaisu käytettäessä mittajohtimia 
• minkä tahansa johtavan osan seurailu

DET 14C
• nopea resistanssin mittaus 
• myös virranmittaus

135,- 225,-

Megger DET-sarja

1230,-

819,-

695,-

615,-

Lux-mittarit
TM-202
•  mittausalueet: 20, 200, 2000,  
 20000 ja 200000 lux 
• perusepätarkkuus ±3 % 
• max, Data Hold 
• sampling rate 2,5/s 
•	 SSTL	67	707	56

•	 mittausalue	0,01	-	2000	Ω	
•	 maadoitusjännite	0	-	100	V	
•	 25	V	ja	50	V	jännitelähtö	
•	 mukana	mittauspiikit	&	johtimet	
•	 helppokäyttöinen	–	yksi	painike	
•	 tukeva	kuljetuskotelo	
•	 erikoisvahva	rakenne,	IP54	
•	 vakiona	kalibrointitodistus

•	 mittausalue	0,05	Ω	–	1500	Ω		
•	 TRMS-virranmittaus	0,5	mA	–	35,0	A	
•	 automaattinen	kalibrointi		
•	 automaattinen	aluevalinta		
•	 raja-arvojen	asetus	
•	 selkeä	LCD-näyttö	taustavalolla	
•	 256	mittauksen	muisti,	aikaleimalla	
•	 CAT	IV	600	V	
•	 soveltuu	paksuillekin	kaapeleille	
•	 Data	Hold	ja	summeri	
•	 varusteet:	kalibrointisilmukka,	kantolaukku

DET 3TD
• 2- ja 3-pistemittaus 
• digitaalinäyttö 
• SSTL	67	707	20	

DET 3TC
• 2- ja 3-pistemittaus 
• digitaalinäyttö 
• maavastuksen mittausta varten 
• pihti: ICLAMP (optio) 
• SSTL	67	707	22	

DET 4TD/2
• 2-, 3- ja 4-pistemittaus 
• digitaalinäyttö 
• SSTL	67	707	24

Maavastusmittarit

TM-203,  
dataloggeri
•  TM-202 + Data Logging 
• 18724 muistipaikkaa 
• RS232-liityntä, pc-ohjelma vakiona 
•	 SSTL	67	707	60

Kaapelitesteri
Metrel MI-2093
• toimii jännitteellisten ja jännitteettömien  
 kaapeleiden kanssa 
•	 SSTL	67	707	40 395,-

Takometri
TM 5010EK
• 6,0 - 99999,9 r/min 
• 0,10 - 1666,66 r/s 
• 0,60 - 9999,9 m/min 
• 1,00 - 16666,6 cm/s

352,-• erottelu 0,1 rpm, muutos 
• perusepätarkkuus ±0,01 % 
• 8 mittauksen muisti 
• max, min, Data Hold 
• vakiona max. adapteri ja suojalaukku 
• optiona kaukolukulaite TM-4015

Optinen ja  

mekaaninen  

mittaus

Myös nopea p
ihtimittaus!



Minipihdit
Kaise SK-7601, AC
• AC-virta 40 A / 300 A  
• Display Hold, Auto Power Off 
• johtimen koko ø 27 mm max. 
• IEC-61010-1 (CAT III 300V, EMC Test Passed) 
• perus AC-pihtimittari, jonka mukana käyttöohje 
•	 SSTL	67	690	78	

Multi M-240, AC/DC
• 10 mA...200 A 
• Data Hold 
• max ø 30 mm 
• 146 x 48 x 20 mm, 80 g 
•	 SSTL	67	707	76

Kaise SK-7660,  
AC/DC TrueRMS
• 10 mA...400 A 
• 600 V, 40 MΩ 
• Hz-mittaus: 0,01 Hz...50 kHz 
• C-mittaus: 10 pF...100µF 
• PEAK, summeri,   
• Auto Power Off 
• max ø 27 mm 
• 170 x 58 x 27 mm, 160 g 
•	 SSTL	67	707	74 

MULTI

AC/DC

Max	erottelu	
10µA

MULTI

Max	erottelu	
0.1mA

75,-

225,-

785,-

255,-

AC
280,-

AC

Vuotovirtapihdit
Multi M-140, AC
• 0,01 mA...300 A 
• Data Hold 
• max ø 40 mm 
• 162 x 64 x 23 mm, 125 g 
•	 SSTL	67	707	78

Multi M-600, AC/DC
• 0,1 mA...10 A AC/DC 
• max, min 
• suojattu ulkoisilta häiriöiltä 
•	 SSTL	67	707	80

79,-

4-20 mA 
virtaviestien

 

mittaamiseen

Megger TPT320
• jännitteenkoetin, jossa sekä LCD- että LED-näyttö 
• AC ja DC, 12 V - 690 V 
• jännitevaroitus yksinapaisesti 
• varoittaa jännitteestä, jos paristot ovat lopussa 
• kiertosuunta 
• CAT IV 600 V 
•	 SSTL	64	031	03 

Uutuus!

Jännitteenkoettimet

AC/DC



Yleismittarit
Victor 86B 33⁄4 
• DC V  400 mV - 1000 V (0,5%) 
• AC V  400 mV - 750 V (0,8%) 
• DC ja AC A  400 μA - 10 A (1-1,5%) 
• Ω  400 Ω - 40 MΩ (0,8%) 
• C 50 nF - 200 μF (3,5%) 
• F 4 Hz - 30 MHz (0,1%) 
• T -20...+1000°C (1%) 
• dioditestaus, johtosummeri, automaattinen virrankatkaisu, PC-liitäntä 
• 191 x 93 x 48 mm, 350 g

Megger AVO 310
• DCV: 1000 V max, DCA: 10,00 A max 
• ACV: 1000 V max, ACA: 10,00 A max 
• res: 40 Mohm     
• min/max, taustavalo, diodimittaus, jatkuvuussummeri sekä  
 Data Hold 
• vakiovarusteet: mittajohdot, paristo, sekä käyttöohje 
•	 SSTL	67	707	36

Megger AVO 410
• TRMS AC-alueella
• 6000 numeron taustavalaistu digitaalinen näyttö
• 1000 V DC / 750 V AC
• 10 A  AC/DC
• resistanssi-, taajuus- ja kapasitanssialueet
• CAT IV 600 V
•	 SSTL	67	690	49

125,-

175,-

40,-

3975,-

Energia-analysaattori
Metrel MI-2892 PowerMaster
• käyttökohteet: sähkönlaadun mittaukset  
 pien- ja keskijänniteverkoissa, kompensointitarpeiden selvittäminen
• 4 jännitekanavaa, 0 … 1000 Vrms (Cat III 1000V)
• 4 virtakanavaa automaattisella pihdintunnistuksella
• transienttien mittaus > 50 kHz
• sähkönlaadun IEC61000-4-30, luokan A laite
• sähkönlaadun EN50160 mittaus sekä interharmoniset
• 4-kvadrantti mittaus (generaattorit ja kuormat, kapasitiivinen tai   
 induktiivinen)
• lämpötilanmittaus 
• reaaliaikaiset Scope-, Trend- ja mittaustoiminnot 
• tehokas PowerView-ohjelmisto 
• 8 GB MicroSD-kortti vakiona, laajennettavissa 32 GB
• suuri, selkeä värinäyttö
• kaukokäyttö- sekä GPS-kello -mahdollisuus 
• harmoniset ja interharmoniset 
• energiamittaukset

Uutuus!
Luokan A 
mittauksiin



Oskilloskoopit
GW Instek tuo oskilloskooppimarkkinoille kompaktit 7” LCD kosketusnäyttöiset GDS-200/300-sarjan laitteet.

Oskilloskoopeissa on 7” kosketusnäyttö joka skaalautuu automaattisesti pystyyn tai vaakaan. Ladattava akku antaa käyttösähkön kenttätöissä. GDS-
200/300-sarjan laitteiden käyttöympäristönä on esim. laboratoriot, T&K, sähköjärjestelmien testaus, teholaitteiden testaus, moottorien testaus, aurinko-
paneelien akustojen testaus ja korjaus, ja huoltotehtävät kentällä.

GDS-200/300-sarjassa on kuusi kaksikanavaista mallia kaistanleveyksillä 70 MHz, 100 MHz ja 200 MHz. Suurin näytteytysnopeus on 1 G näytettä/s ja 
muisti 5 Mt. GDS-300-sarjan oskilloskooppien yleismittarinäyttö on 50000 ja 200-sarjassa 5000 tasa-ja vaihtovirroille ja jännitteille ja lämpötiloille.

Trendinäyttö on käytettävissä pitkäaikaisseurantaan.

Optiona on saatavana 40 MHz kaksikanavainen erotusmittapää. Oskilloskooppia voidaan käyttää myös USB-tallentimena aaltomuodoille ja raakadatal-
le. Tallennettu data voidaan helposti siirtää USB OTG-kaapelilla mobiililaitteelle ja lähettää edelleen. Oskilloskoopin sovellusohjelmissa on mm. graafi-
nen yleismittari, Go-NoGo-suodatus, tieteislaskin, vaimennuslaskin, vastuksen valitsin, vastuksen värikoodit.

• 200/100/70 MHz kaistanleveydet, kaksi kanavaa 
• 1 G näytettä/s maksimi näytteytysnopeus 
• maksimimuisti 5 Mt /kanava (GDS-300-sarja),  
 GDS-200-sarja: 1 Mt/kanava 
• 7” 800 x 480 kapasitiivinen täyskosketusnäyttö,  
 vaaka-tai pystynäyttö  
• yleismittari, maksiminäyttö 50000 
• 30000 perättäisen mittauksen muisti ja toisto 
• lämpötilamittaus ja –tallennus (GDS-300-sarja) 
• sovellusohjelmat: tieteislaskin, SMD-vastuskoodit, vastusvärikoodit,   
 vaimennuslaskin 
• oskilloskoopin ja yleismittarin mittapäät, optiona erotusmittapää

Uutuus!

Antennitasomittarit
Sefram 7848  
Sefram 7849
Kaikki digitaaliset mittaukset DVB-T, DVB-T2/T2, DVB-S ja DVB-S2 
(7849 mallissa DVB-C, DVB-C2).

SD ja HD (MPEG2 ja MPEG4).

Nopea spektrianalyysi.

• vahvistimen syöttöjännitteet: 5 V / 13 V / 18 V / 24 V 
• 7 tuuman LCD TFT kosketusnäyttö 
• helppokäyttöinen, selkeä ohjelmisto 
• iskunkestävä kotelo (kumipuskurit), sopii kenttäkäyttöön 
• pitkä toiminta-aika; latausaika 75 min 
• ohjelmisto helppo päivittää  USB-tikun avulla 
• mittausarvojen tallennus USB-tikulle (7849 mallissa) 
• suomenkieliset valikot 
• USB-liitäntä 
• kevyt: 1,35 kg

Lisävarusteena autolaturi ja sadesuoja.

1295,-
1790,-

GDS-207 2 x 70 MHz

 

GDS-210 2 x 100 MHz

 

GDS-220 2 x 200 MHz

 

Optio:

GDP-040D erotusmittapää 

982,-

1227,-

1638,-

410,- 



Uuden sukupolven  
kosteus- ja lämpötilaloggerit:  
HOBO UX100-sarja
HOBO UX100-sarjan dataloggereissa on kilpailijoitaan parempi 
tarkkuus, suurempi muisti ja monipuolisempi LCD-näyttö pienempään 
hintaan.

Tulitikkuaskin kokoiset UX100-sarjan dataloggerit soveltuvat sisätilojen 
ympäristöolosuhteiden seurantaan, esim.: konttoritilojen mukavuusseu-
ranta, elintarvikkeiden kylmävarastojen olosuhdeseuranta, palvelinsali-
en lämpötilaseuranta ja museotilojen kosteusseuranta.

UX100-loggerit sijoittuvat perinteisten ilman näyttöä olevien, tark-
kuudeltaan ja muistiltaan rajoittuneempien ja isompien ja kalliimpien 
dataloggereiden väliin.

Nopea ja helppo käyttöönotto

Loggereiden LCD-näytöltä saadaan tietoa mm. tallennuksen etenemi-
sestä ja paristojen tilasta. Suurentuneeseen muistiin saadaan tietoa 
pidemmiltä aikaväleiltä jolloin loggeria täytyy lukea harvemmin.

Loggerissa on käynnistys- ja sammutuspainike, magneetti- ja/tai tarra-
kiinnitys nopeaan käyttöönottoon ja luotettavaan kiinnitykseen.

Tehokas ohjelmisto

HOBO UX100-dataloggereiden tallenteet on helposti luettavissa ja 
analysoitavissa HOBOware® Pro-ohjelmistolla.  Data on tekstimuotoi-
sena helposti siirrettävissä taulukkolaskentaohjelmiin.

Hinnat ja saatavuus

HOBO UX100-sarjan dataloggerit on heti saatavana. Sarjaan kuuluu 
viisi eri mallia.

75,-
Hinnat alk.

onsetDataloggerit

UX100-001, lämpötila 
• SSTL	67	690	81

UX100-003, lämpötila ja kosteus  
• SSTL	67	690	82

UX100-011, lämpötila ja kosteus  

UX100-014M, termopari  

UX100-023, lämpötila ja kosteus  

BHW-PRO-CD, PC-ohjelma ja USB-kaapeli 
HOBOware-ohjelma 
ilmaiseksi netistä!

Bluetooth  
Smart-liitäntäiset  
dataloggerit
Laitteiden hallinta ilmaisella HOBOmobile- 
sovellutuksella (iOS ja Android)

MX1101, lämpötila ja kosteus  
• SSTL	67	690	79 

MX1102, lämpötila, kosteus ja CO2  
• SSTL	67	690	80

135,-
595,-

99,-

75,-
89,-
125,-
139,-
189,-



Lisätietoja:		
Jarno	Turtiainen	 puh.	(019)	8711	420		 jarno.turtiainen@perel.fi
Jarmo	Korpilahti	 puh.	(019)	8711	733		 jarmo.korpilahti@perel.fi
Timo	Berg	 puh.	(019)	8711	413		 timo.berg@perel.fi
Joni	Järvenpää	 puh.	(019)	8711	414		 joni.jarvenpaa@perel.fi

Hinnat	alv	0%,	voimassa	toistaiseksi.	Pidätämme	oikeuden	hinnanmuutoksiin.

Metrel MI 2170 konetesteri
• kaikki EN 60204 mukaiset testit 
• eristysvastus 500 V 
• jatkuvuus 200 mA ja 10 A 
• jännitehäviö 0-11,99 V 
• vuotovirta 0-19,99 mA 
• AC-jännitetesti max 1000 V /500 mA / 500 VA,  
 max 2500 V / 250 VA 
• raja-arvojen asettelu, hälytys 
• 62 muistilohkoa, 62 tulosta/lohko 
• kalibrointitodistus vakiona 
• vakiona PC-ohjelmisto tulosten käsittelyyn 
• mittajohtosarja, kestävä suojalaukku, IP50 
• pienikokoinen, 345 x 160 x 335 mm, paino 9,5 kg 
•	 SSTL	67	707	46

Turvallisuustesterit

2200,-

Metrel MI 2094 konetesteri
• 5000 V / 100 mA / 500 VA 
• mahdollisuus ohjelmoida testit (autotest) 
• 1638 mittauksen muisti, 255 lohkoa 
• mittajohtosarja, IP50-kotelointi 
• vakiona PC-ohjelma + kaapeli, RS232/USB 
• pienikokoinen: 410 x 175 x 370 mm, paino 13,5 kg 
• kalibrointitodistus 
•	 SSTL	67	707	48

3100,-

Testit

•	 eristysvastus	500	V	
•	 jatkuvuus	10	A	
•	 jännitehäviö	V/s	
•	 vuotovirta	mA	
•	 jännitetesti	500	VA

Testit

•	 eristysvastus:	250,	500	ja	1000	V,	raja-arvoasetus,		
	 ajastin	
•	 jännitetesti,	AC:	max	5000	V	/	100	mA	/	500	VA,		 	
	 virtarajan	asettelu,	1	mA	-	500	mA,	ajastin	1	s	-	10	min	
•	 jatkuvuus:	100	mA,	200	mA,	10	A	ja	25	A,		
	 ohmirajan	asettelu	10	mΩ	–	2	Ω,	ajastin	
•	 vuotovirta:	1	mA	-	20	mA,	ajastin	
•	 jännitehäviö	V/S	
•	 tehomittaukset:	W,	VA,	cosj,	Hz

Lisävarusteet

• S1057 jännitetestijohdin ilman pistoolia 
• S1058 parijohtimet 2 x 10 m 
• A0941 kaukokäyttöpoljin 
• A0942 testi/hälytysvalo 
• A1061 viivakoodilukija

Megger PAT350 laitetesteri 
• manuaaliset ja automaattiset testit 
• maadoituksen jatkuvuus 25 A,10 A ja 200 mA 
• vuotovirtamittaukset 
• värinäyttö 
• vikavirtasuojareleiden testaus (kannettavat) 
• luokka I, luokka II (mittaukset esiaseteltu) 
• jatkojohtojen testaus 
• läpilyöntitestit 1,5 ja 3 kV 
• DIN VDE 0701-0702 
•	 SSTL	67	690	77

1350,-

Torpankatu 28, PL 230, 05801 HYVINKÄÄ  
puh. (019) 87 111, info@perel.fi, www.perel.fi


