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Sähkövoimatekniikan 
mittalaitteet

Asennustesterit

Megger MFt1815
 
•  eristysvastus 250, 500 ja 1000 V
•  jatkuvuus max. 200 mA/99,9 kohm
•  silmukkavastuksen ja oikosulkuvirran mittaus myös vika- 
 virralla varustettuihin piireihin
•  vikavirrat: aika ja virta
•  pyörimissuunta
•  automaattinen virrankatkaisu

Vakiovarusteet: mittajohdot (3-johdin, schuko ja Test- 
kytkimellä varustettu mittapää), olkahihna, kantolaukku 
sekä kalibrointitodistus.

Megger MFT1825
 
•  jatkuvuus max. 200 mA/99,9 kohm
•  silmukkavastuksen ja oikosulkuvirran mittaus myös vika- 
 virralla varustettuihin piireihin
•  kiertosuunnan näyttö
•  vikavirrat: aika ja virta
•  automaattinen virrankatkaisu
•  3-piikkinen maavastusmittaus
•  maavastus myös ART-tekniikalla

Vakiovarusteet: mittajohdot (3-johdin, schuko ja Test- 
kytkimellä varustettu mittapää), olkahihna, kantolaukku 
sekä kalibrointitodistus.

Metrel MI-3102-Fin
 
•  suomenkielinen ohjelmisto ja mittalaite!
•  500 mittauksen hierarkinen muisti
•  USB/RS232-liitäntä
•  opastava näyttö
•  helppokäyttöinen

Vakiovarusteet: mittapää Test-/Mem-kytkimellä, 3-johdin-
sarja, verkkolaturi ja ladattavat paristot, mittajohtosarja ja 
piikit maavastusmittauksiin, USB-kaapeli, ohjelmisto sekä 
kalibrointitodistus vakiona.
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OIkOSUlkUVIRTATeSTeRIT

Megger lTW-425
 
• kotelointi: IP54 
• jännitealue: 50 V - 440 V, 50 Hz 
• vaihe–vaihe -mittaus
• IeC61010-1 300V CATIV
• normaali ja No-Trip -asento
• mitta-alue 0.001 - 2000 ohm, max 40 kA

Vakiovarusteet: kalibrointitodistus, schuko-johdin, kanto-
laukku ja 2-johdinmittasarja + krokotiilit.

eNeRgIA-ANAlySAATTORIT

Metrel MI-2892
 
•  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
•  energiamittaukset

Vakiovarusteet: kantolaukku, jännitejohdot ja piikit,  
4 kpl virtapihtejä, lämpötila-anturi, tietoliikennekaapelit, 
ohjelmisto sekä kalibrointitodistus.

MAAVASTUSMITTARIT

Megger DeT 3TD
 
•  IP54 
•  2- tai 3-pistemittaus
•  valittavissa 25 V tai 50 V testausjännite
•  helppokäyttöinen
•  mitta-alueet 0,01 - 2000 ohm
•  CAT IV 100V

Vakiovarusteet: tukeva kantosalkku, mittajohdot ja piikit 
sekä kalibrointitodistus. (Huom! kuvassa lisävarusteita.)
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eRISTySVASTUSMITTARIT

Megger MIT410
 
• mittausjännite: 50, 100, 250, 500, 1000 V
• jännitemittaus 600 V, max True RMS, IP54
• aseteltava jatkuvuustesti
• jatkuvuustestauksen virta 200 mA
• mittajohdin Test-kytkimellä
• polarisaatioindeksi PI, dielektrinen absorptiosuhde DAR
• vuotovirtamittaus
• MΩ-alue: 100 gohm
• resistanssi: 0,01 ohm - 1000 kohm

Vakiovarusteet: mittajohtosarja Test-kytkimellä, hauen- 
leuat, kumikalossi, kalibrointitodistus ja kantolaukku.

Megger Mit515
 
• mittausjännite aseteltavissa 5 kV saakka
• mittaukset jopa 10 TΩ asti
• PI- ja DAR-mittaukset
• verkko-/akkukäyttöinen
• li-ion -akku, laajennettu kapasiteetti
• CATIV 600 V -turvaluokitus

Uudistettu MIT515 on kompakti, kevyt ja pienikokoinen  
5 kV eristysvastusmittari, jolla huolto- ja määräaikais-
mittaukset tehdään nopeasti ja luotettavasti. Se on sekä 
pienempi että kevyempi kuin edeltäjänsä, minkä ansiosta 
vieläkin helpompi kantaa ja säilyttää. MIT515 on varustettu 
litium-ioni -akuilla. laitteessa on suuri, selkeä, helppolukui-
nen näyttö: voi käyttää niin kirkkaassa auringonpaisteessa 
kuin huonosti valaistuissa ympäristöissäkin. 

Mittaussuureet: vastus, jännite, vuotovirta, kapasitanssi, 
akun tila ja aikavakio. lisäksi testiin kulunut aika on  
näkyvillä.

Vakiovarusteet: mittajohdinsarja; 3 johdinta sekä verkko-
johdin.

Megger DeT 4TD

•  IP54 
•  2-, 3- tai 4-pistemittaus
•  valittavissa 25 tai 50 V testausjännite
•  helppo käyttää
•  mitta-alueet 0,01 ohm - 20 kohm
•  CAT IV 100V
•  paristokäyttöinen

Vakiovarusteet: tukeva kantosalkku, mittajohdot (15 m,  
10 m ja 3 m) ja piikit (pienet, n. 20 cm) sekä kalibrointi- 
todistus.



4

Megger MIT1025
 
• mittausjännite aseteltavissa 10 kV saakka
• mittaukset jopa 20 TΩ asti
• PI, DAR, DD, SV ja ramppitesti
• verkko-/akkukäyttöinen
• li-ion -akku, laajennettu kapasiteetti
• mittaustuloksiin kellonaika/päivämääräleima
• CATIV 600 V -turvaluokitus

Uudistettu MIT1025 on kompakti, kevyt ja pienikokoinen  
10 kV eristysvastusmittari, jolla suoritetaan diagnostiset 
huolto- ja määräaikaismittaukset nopeasti ja luotettavasti. 
Se on sekä pienempi että kevyempi kuin edeltäjänsä, minkä 
ansiosta vieläkin helpompi kantaa ja säilyttää. MIT1025 on 
varustettu litium-ioni -akuilla. laitteessa on suuri, selkeä, 
helppolukuinen näyttö: voi käyttää yhtä hyvin kirkkaassa 
auringonpaisteessa kuin huonosti valaistuissa ympäristöis-
säkin.  

Mittaussuureet: 
Vastus, jännite, vuotovirta, kapasitanssi, akun tila ja aikava-
kio. lisäksi näkyvillä on testiin kulunut aika. Mittalaite on 
varustettu tietoliikenneominaisuuksilla ja ohjelmistolla.

Vakiovarusteet: mittajohdinsarja, tiedonsiirtokaapeli, verk-
kojohdin ja tietokoneohjelmisto.

Megger MIT1525
 
• mittausjännite aseteltavissa 15 kV saakka
• mittaukset jopa 30 TΩ asti
• PI, DAR, DD, SV ja ramppitesti
• verkko-/akkukäyttöinen
• li-ion akku, laajennettu kapasiteetti
• mittaustuloksiin kellonaika/päivämääräleima
• CATIV 600 V -turvaluokitus

Uusi  MIT1525 on kompakti, kevyt ja pienikokoinen 15 kV 
eristysvastusmittari, jolla diagnostiset, huolto- ja määräai-
kaismittaukset sujuvat nopeasti ja luotettavasti.  
MIT1525 on varustettu litium-ioni -akuilla. Suuri, selkeä, 
helppolukuinen näyttö toimii sekä kirkkaassa auringonpais-
teessa että huonosti valaistuissa ympäristöissäkin. 

Mittaussuureet: vastus, jännite, vuotovirta, kapasitanssi, 
akun tila ja aikavakio. lisäksi, testiin kulunut aika on näky-
villä. Mittalaite on varustettu tietoliikenneominaisuuksilla 
ja ohjelmistolla.

Vakiovarusteet: mittajohdinsarja, tiedonsiirtokaapeli,  
verkkojohdin ja tietokoneohjelmisto.
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MIkRO-OHMIMITTARIT

Megger DlRO10X
 
•  akkukäyttö (7 Ah akku)
•  2700 mittauksen muisti + RS232-liitäntä
•  oma näppäimistö
•  soveltuu myös induktiivisille kohteille
•  ylä- ja alarajojen asetus
•  maksimi resoluutio 0.1 µΩ
•  mitta-alue 0.1 uΩ … 1999 Ω
•  testausvirta max. 10 A

Vakiovarusteet: mittajohdot 1,2 m, tietokoneohjelmisto ja  
akkulaturi.

Megger DlRO10HD
 
•  verkko tai akkukäyttö (7 Ah akku)
•  soveltuu kenttäkäyttöön IP65-suljettuna
•  IP54 käytössä
•  suuritehoinen (max. 25 W)
•  myös induktiivisille kohteille
•  maksimi resoluutio 0.1 µΩ
•  mitta-alue 0.1 uΩ … 2500.0 Ω
•  testausvirta max. 10 A

Vakiovarusteet: mittajohdot 1,2 m ja verkkojohdin.

AKKutesteri
 
TORkel 820/840/860

kapasiteettikoelaite akuston kunnon ja ampeerituntimäärän koestuk- 
seen. koestus päättyy asetetun napajännitteen, kapasiteetin tai ajan  
perusteella. kolme mallia TORkel 820, 840 sekä 860 eri käyttökohtei- 
siin. 

jännitealue: 10 - 480 V
kuormitusvirta: 0 - 110 A
teho: 15 kW

TORkel 820 soveltuu teleoperaattoreiden laitetilojen akustojen koes-
tukseen, 840 on tarkoitettu mm. sähköasemien apusähköjärjestelmien 
akustoille.  TORkel 860 on suunniteltu teollisuuspalvelinkeskuksiin tai 
vastaavien kohteiden akustoille.

Vakiovarusteet: kuljetuslaukku sekä tarvittavat kaapelit.

lisävarusteet: 200 ja 1000 A virtapihdit, TORkel Win -ohjelmisto sekä 
kuormitusvirran nostamiseen TXl-lisäkuormat.
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Megger MOM2 

• akkukäyttöinen (5 x AA, 2,7 Ah NiMH)
• testausvirta 50, 100 ja 200 A
• 190 mittaustuloksen muisti
• Bluetooth-yhteys tiedonsiirtoon
• hyväksytyn/hylätyn mittaustuloksen raja-arvon asetus
• mitta-alue: 1 µΩ - 1000 mΩ
• erottelukyky: 1 µΩ - 1 mΩ
• Dualground

kevyt ja suorituskykyinen mikro-ohmimittari. Täydellä 
akulla 2200/800 mittauskertaa 50 A/100 A testausvirralla. 
Mittaustuloksiin päivämäärä- ja aikaleimat sekä testausvir-
ta.  Dualground -ominaisuus. Mittari on maadoitettavissa 
molemmin puolin. 

Vakiovarusteet: Pistoolimittapäät 1,3 m liitäntäjohdoilla, 
kantolaukku- ja hihna, vyöpidike sekä tietokoneohjelmisto 
mittaustulosten analysointiin.

Megger MJÖlNeR 600

• verkkokäyttöinen
• kulutus 18 A
• 100 mittauksen muisti
• USB-liitäntä tiedonsiirtoon
• mittausalue 0-999,9 mΩ
• erottelukyky: 0,1 – 100 µΩ
• sisäänrakennettu tulostin
• Dualground

Mikro-ohmimittari resistanssin mittaukseen kiskoliitoksista, 
katkaisijoista, erottimista ym. laite on rakennettu pöly- ja 
vesitiiviin laukun sisään. 

Vakiovarusteet:  3 m virta- (2 x 35 mm2) ja mittauskaapelit. 

lisävarusteet: kauko-ohjain, MJÖlNeR Win -ohjelmisto 
mittaustulosten analysointiin sekä 200 A virtapihti.  
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reletesteri

Megger SVeRkeR 900

Suojareleiden testaamiseen (aika, impedanssi, distanssi, 
jännite, jälleenkytkentä, maasulku, moottorisuojat, taajuus, 
tehokerroin, lämpö, taka/vakioaika/yli-virta).  USB-liitäntä 
tiedonsiirtoon, mittaustulosten tallentamiseen sekä laitteen 
päivittämiseen.   
kolme mallia: Basic, Standard sekä expert. 

• verkkokäyttöinen
• 4 jännitelähdettä (300 V / lähde) ja 
 3 virtalähdettä (35 A / lähde)
• kosketusnäyttö
• virtamuuntajien magnetoitumiskäyrien piirto
• paino: 15 kg, varusteineen  33 kg
• kulutus: 10 A

Basic-mallissa on työkalut magnetoitumiskäyrien piirtämi-
seen sekä releiden manuaaliseen testaamiseen.  
Standard-mallissa on lisäksi automatisoidut testausmah-
dollisuudet (mm. ramppityökalulla voi määrittää testaus-
suureen ala- sekä ylärajat sekä muutosnopeuden). Sekvens-
si-työkalu soveltuu mm. katkeilevan maasulun ja PJk/AJk:n 
testaamiseen.  
expert-malliin sisältyy impedanssityökalu impedanssi- ja 
distanssireleiden testaamiseen.  
 
Vakiovarusteet: kuljetuslaukku, tarvittavat kaapelit ja jump-
perit kytkentöjen tekemiseen sekä 
kosketusnäyttökynä.  

lisävarusteet:  lCA-virtamuunnin 
maasulkureleiden testaukseen.
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KAtKAisijAtesterit

Megger egIl SDRM

• verkkokäyttöinen
• 3 + 2 aikakanavaa
• 1 analogiakanava
• mittausaika: 1 -100 s
• erottelukyky: 0,1  - 10 ms
• SDRM
• USB-liitäntä tiedonsiirtoon
• sisäänrakennettu tulostin

katkaisija-analysaattori toiminta-ajan, liikkeen, virran sekä 
staattisen ja dynaamisen resistanssin mittauksiin. laitteessa on 
yhteensä 5 aikakanavaa, joista kaksi on galvaanisesti erotettuja. 
Analogiakanava virran tai liikkeen mittaukseen.  SDRM staatti-
sen- ja dynaamisenresistanssin mittaukseen. 

Vakiovarusteet: kantolaukku sekä tarvittavat kaapelit.

Megger  VIDAR

• verkkokäyttöinen
• kulutus 0,3 A
• jännitealueet: 10, 14, 25, 40 ja 60 kV
• paino 10,7 kg

Helppokäyttöinen  testeri  tyhjiökatkaisijoiden koestukseen. 
koestuksen tulos hyväksytty/hylätty ilmaistaan merkkilampulla 
vihreä/punainen. laitteessa myös vapaavalintainen koestusjänni-
te, joka on oletuksena asetettu 50 kV.

Vakiovarusteet: kantolaukku, maadoituskaapeli sekä kiinteät 5 m 
testauskaapelit hauenleuoilla. 

TM1700

TM1700 katkaisija-analysaattori SJ- sekä kJ-katkaisijoiden liikera-
tojen, nopeuksien, pää- ja valokaarikoskettimien pituuksien sekä 
laukaisukelojen toimintavirtojen ja jännitteiden toteamiseen. 
Analysaattorista on neljä eri versiota TM1710, TM1720, TM1740, 
sekä TM1760.

• kosketusnäyttö, lukuun ottamatta TM1710 ja TM1720
• virranmittaus: 0 - 80 A AC / DC
• jännitemittaus: 0 -250 V AC ja 0 - 350 V DC
• näytteenottotaajuus: 40 kHz
• tiedonsiirtoon ethernet- ja USB-liittimet

TM1700-sarjan analysaattoreissa on analogiset sisääntulot mm. 
virran, jännitteen sekä liikeratojen mittaukseen. Varustettu digi-
taalisilla sisääntuloilla, jotka mahdollistavat mm. nopeamman ja 
tarkemman mittauksen.  lisäksi laitteissa on liitännät jousimoot-
torikatkaisijan toiminta-aikojen mittaukseen sekä staattisen ja 
dynaamisen resistanssin (SDRM) mittaamiseen.  
Huom. liitäntöjen lukumäärä vaihtelee malleittain.

Vakiovarusteet: CABA Win -ohjelmisto, maadoitus, virta- ja mittaus-
kaapelit, USB-muistitikku, käyttöohje sekä kantolaukku. 
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eNSIÖ- JA TOISIOVIRTATeSTeRIT

Megger INgVAR

• verkkokäyttöinen
• kulutus 16 A
• ohjaus ja virransyöttöyksiköt
• paino: 20 kg/yksikkö
• testausvirta: 0 - 5000 A
• ajastin: 0 - 99999,9 s 

Ohjausyksikössä on jännitemittari sekä kaksi virtamit-
taria; mittaa impedanssin ja näennäistehon kompleksei-
neen, muuntosuhteet sekä tehokertoimen. Testattavan 
kohteen ylikuumentumisen tai ennenaikaisen laukaisun 
estämiseksi testerissä on 1/30 testausvirta. Virtayksikös-
sä on kaksi ulostuloa rinnan- ja sarjankytkentä mahdol-
lisuuksin.

Vakiovarusteet: yksiköiden liitäntäkaapeli, verkkojohto, 
maadoituskaapeli sekä virransyöttökaapeli (120 mm2).  

Megger CSU600A/AT

Virtalähde ensiökoestukseen, kuten muuntajien suoritusky-
vyn ja muuntosuhteen toteamiseen, katkaisijoiden testauk-
seen sekä käyttöönottoihin. Jatkuva testausvirta alueella 0 
- 75 A. Hetkellinen testausvirta alueilla 100, 200, 300, 400, 
500 ja 600 A. 

• verkkokäyttöinen
• paino: 39 kg
• testausvirta: 0 - 600 A
• liitäntä ulkoiselle virtamittarille (600/6A)

Mallissa CSU600AT sisäänrakennettu ajastin sekä 
virtamittari. Malliin CSU600A saatavissa lisä-
varusteena ajastin TM200.

Vakiovarusteet: verkkojohto, kuljetuslaukku 
ja 5 m virransyöttökaapelit (50 mm2).
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TDR-TUTkAT

Megger TDR500/3
 
• näyttöalueet 10, 25, 100, 250, 1000, 2500 ja 5000 m 
• resoluutio 1 % alueesta
• säädettävä etenemiskerroin 0,2 – 0,99
• Auto Power Off -toiminto
• IP54-luokitus

Meggerin TDR-mittalaitteet ovat ns. aikatasoon perustu-
via impedanssitutkia, joiden avulla kaapeleiden vikakohdat 
voidaan paikantaa jopa 10 cm tarkkuudella.

Vakiovarusteet: kova kantolaukku, johtosarja sekä paristot.

Megger TDR2000/3p
 
• 20 km asti, IP54 
• värinäyttö
• ladattava li-ion -akku 
• ulostulopulssin amplitudin ja leveyden säädöt 
• impedanssisovitus 25, 50, 75, 100 ja 125 Ω
• 100 muistipaikkaa, USB-liitäntä
• tietokoneohjelmisto mukana
• 2-kanavainen (erotus, ylikuuluminen, jne.)

Meggerin TDR-mittalaitteet ovat ns. aikatasoon perustu-
via impedanssitutkia, joiden avulla kaapeleiden vikakohdat 
voidaan paikantaa jopa 10 cm tarkkuudella.

Vakiovarusteet: johtosarja, tietoliikennekaapelit sekä laturi.

VlF-MITTARIT

Seba kMT VlF Sinus 34
 
• testausjännite 34 kV rms
• 0,1 Hz taajuus
• testauskapasiteetti jopa 5 µF
• ulkokäyttöön tarkoitettu kotelointi (IP54)
• turvallinen ja helppokäyttöinen, easygO
• raportointi
• suunniteltu jatkuvaan käyttöön
• soveltuu myös vaippavikojen paikantamiseen sekä  
 testaamiseen
• mukana ohjelmisto

Useimpien standardien mukaisesti kaapelit ja liitokset/jatkokset on mitattava asennuksen tai korjauksen jälkeen. 
Tätä testiä varten on mitattava kohteen läpilyöntikestoisuus. Seba kMT kannettavan mittalaitteen 34 kV mittaus-
jännitteellä keskijännitekaapelit mitataan määräysten mukaisesti. laitteella on mahdollista suorittaa mittaukset 
sinimuotoisella, cosini suorakaide - tai DC-muotoisella jännitteellä. laitetta voidaan käyttää myös jännitelähteenä 
Tan Delta - mittauksiin.

Vakiovarusteet: HV-liitäntäkaapeli 5 m, verkkokaapeli, maadoituskaapeli sekä laukku varusteille.
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VAIPANTeSTAUS + PAIkANNUS

Seba kMT MFM 10
 
• vaippavian esipaikannus
• vaipaneheysmittaus 10 kV asti
• generaattoritoiminto paikannukseen
• ladattava li-ion -akku 
• virranantokyky jopa 750 mA 
• tarkka kaksisuuntainen mittaus esipaikannukseen
• helppokäyttöinen
• automaattinen mittaus
• ohjelmisto mukana

Vaipan eheyden mittaamiseen sekä vaippavikojen esi- 
paikannukseen. generaattoritoiminto esim. Digiphone NT:n 
kanssa erittäin tarkkaan vaippavikojen määrittämiseen. 

SyÖkSyVIRTAgeNeRAATTORIT 

Seba kMT Surgeflex 25 P SX
 
• 2-kanavainen TDR-tutka esipaikannukseen
• 25 kV DC-testi
• suurenerginen: 1150 J, 25 kV syöksyvirta
• ACR-toiminto yhdistettynä TDR-tutkaan
• noin 2 h toiminta akulla

Maakaapelien vianpaikannukseen 25 kV syöksyvirtagene-
raattori yhdistettynä esipaikannukseen sekä polttogeneraat-
toriin. 

Vakiovarusteet: syöksyvirtageneraattoriyksikkö, kehikko 
pyörillä, Teleflex-yksikkö, integroitu akku, laturiyksikkö ja 
liitäntäkaapelit.

Seba kMT Surgeflex 32 P SX
 
• 2-kanavainen TDR-tutka, esipaikannukseen
• 32 kV DC-testi
• suurenerginen: 1750 J, 32 kV syöksyvirta
• ACR-toiminto yhdistettynä TDR-tutkaan
• vaippavikojen 8 kV pulssitoiminto 

Maakaapelien vianpaikannukseen 32 kV syöksyvirta- 
generaattori yhdistettynä esipaikannukseen sekä poltto-  
ja vaippavikojen generaattoriin. 

Vakiovarusteet: syöksyvirtageneraattoriyksikkö, 32 kV 
DC-yksikkö, vaippavikojen generaattori, kehikko pyörillä, 
Teleflex-yksikkö sekä liitäntäkaapelit.

Vakiovarusteet: verkkojohdin, ohjelmisto,  
liitäntäjohtimet sekä kantopussi johtimille. 
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MAAMiKroFonit

Seba kMT Digiphone+
 
• akustinen- ja elektromagneettinen vastaanotto
• värinäyttö
• automaattinen häiriönsuodatus
• erittäin helppokäyttöinen
• automaattinen parametrien asetus
• kompassinäyttö vikakohteeseen 
• akustisen ja elektromagneettisen pulssin aikaero
• automaattinen pulssivälin tunnistus

Vikojen helppoon ja nopeaan syöksypaikannukseen.

Vakiovarusteet: vastaanotinyksikkö kantohihnalla, kuulok-
keet, sensoriyksikkö ja tarvittavat kaapelit.

Seba kMT Digiphone+ NT
 
• akustinen-, eMP- ja askeljännitehaku
• värinäyttö
• automaattinen häiriönsuodatus
• erittäin helppokäyttöinen
• automaattinen parametrien asetus
• kompassinäyttö vikakohteeseen 
• akustisen ja elektromagneettisen pulssin aikaero
• automaattinen pulssivälin tunnistus

Tässä paketissa molemmat hakutavat: laite soveltuu vikojen 
syöksypaikannuksen lisäksi myös vaippavikojen hakuun.

Vakiovarusteet: vastaanotinyksikkö kantohihnalla, mitta-
puikot, kuulokkeet, sensoriyksikkö ja tarvittavat kaapelit.

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

Seba kMT eSg NT
 
• vaippavian paikannus
• värinäyttö
• automaattinen häiriönsuodatus
• erittäin helppokäyttöinen
• automaattinen jännitetason säätö

Vakiovarusteet: vastaanotinyksikkö kantohihnalla,  
mittapuikot sekä tarvittavat kaapelit.

Lisätietoja: Jarno Turtiainen, puh. (019) 8711 420, jarno.turtiainen@perel.fiwww.perel.fi


