
Ograniczona 
dostępność

Przyśpiesz 

z Megger!

Świętujemy 130 lat Megger z limitowaną edycją naszych 
wielofunkcyjnych mierników instalacji MFT. Zamów jeden z zestawów w 
czarnej kolorystyce i odbierz darmową hulajnogę elektryczną. 

NOWOŚĆ! MFT1845+ 
MFT1845+ z funkcją badań punktów 
ładowania pojazdów elektrycznych

Przedstawiamy nowe  

MFT w edycji jubileuszowej

HULAJNOGA 
ELEKTRYCZNA SLIMLINE

 � Kompaktowa i łatwa w 
transporcie (składana)

 � Zasięg powyżej 12 km
 � Prędkość powyżej 20 km/h
 � Ładowanie trwa tylko 2 godziny
 � Nośność do 100 kg
 � Przednie i tylne oświetlenie LED
 � Hamulec elektryczny

również dostępne 



 � Wielofunkcyjny Miernik 
Instalacji MFT1845+

 � + Hulajnoga elektryczna

 � + Technologia TrueLoop

 � + Komunikacja 
Bluetooth

 � + Badania ładowarek 
pojazdów elektrycznych 
(wymagany adapter)

4 299, 00 PLN netto/kpl.
*plus VAT

W pudełku? 
Już wkrótce!
Adapter do badań ładowarek   
pojazdów elektrycznych

MFT1845+  
wyposażony w nagrodzoną metodę TrueLoop 
pomiaru pętli zwarcia 

Wielofunkcyjny tester instalacji MFT1845 przeznaczony 
jest do pomiarów instalacji niskiego napięcia, szczególnie 
w miejscach charakteryzujących się wysokim poziomem 
zakłóceń elektrycznych. 

Cechy:
 � Udoskonalona technologia pomiaru impedancji 

pętli zwarcia bez wyzwalania zabezpieczeń

 � Technologia “TrueLoop” (opatentowana)

 � Pełen zakres badań instalacji 1- i 3-fazowych

 � Test wyłączników RCD 6mA DC stosowanych w 
stacjach ładowania pojazdów elektrycznych

 � Pomiar rezystancji uziemienia metodą 2-, 
3-przewodową i bez elektrod pomocniczych

 � Łatwy wybór typu pomiaru dzięki kolorowym 
oznaczeniom

 � Obsługa oburęczna

 � Pamięć wewnętrzna i moduł komunikacyjny 
Bluetooth

 � Kategoria przepięciowa EN61010 CAT IV i 
wytrzymała obudowa w klasie IP54

 � Pomiar rezystancji izolacji napięciem probierczym 100 V, 
250 V, 500 V i 1000 V

 � Ochrona przed napięciem w obwodzie do 600 V nawet 
przy zablokowanym przycisku TEST

 � Pomiary ciągłości rezystancji prądem 200 mA lub 15 mA

 � Automatyczny start pomiaru ciągłości, pętli uziemienia i 
wyłączników RCD

 � Zakres pomiarowy do 100 kΩ

 � Brzęczyk ciągłości z regulowanym progiem wyzwolenia

 � 2- i 3-przewodowa metoda pomiaru impedancji pętli 
uziemienia bez wyzwolenia zabezpieczeń

 � Szacowanie wartości prądu zwarciowego

 � Pomiary wyłączników RCD typu: AC, A, S, B i 
programowalnych

 � Wystarczą 4 sekundy, by 
uzyskać wstępny wynik pomiaru 
impedancji pętli!

 � W obwodach niezakłócanych 
bardzo dokładny wynik pomiaru 
można uzyskać w 8 sekund!

DE/NL/EN 1012-609

Zastosowanie nowatorskiej techniki TrueLoop, znacznie 
redukującej wpływ zakłóceń w badanym obwodzie 
sprawia, że pomiary pętli zwarciowej trwają krócej i są 
dokładniejsze.



*plus VAT

DE/NL/EN 1012-593

DE/NL/EN 1012-598 

Cechy:
 � Łatwy wybór typu pomiaru dzięki kolorowym 

oznaczeniom i podświetlanemu wyświetlaczowi

 � 2- i 3-przewodowa metoda pomiaru impedancji 
pętli uziemienia bez wyzwolenia zabezpieczeń RCD

 � Pełen zakres badań instalacji 1- i 3-fazowych w 
układach przemysłowych bez uziemienia

 � 3-przewodowy pomiar uziemienia i pomiar bez 
elektrod pomocniczych

 � Kategoria przepięciowa EN61010 CAT IV i 
wytrzymała obudowa w klasie IP54

Dołączone akcesoria: (wszystkie mierniki, o ile nie określono inaczej) Poradnik Szybki Start w 
wersji papierowej, pełny Poradnik Użytkownika na płycie CD, certyfikat kalibracji, sonda pomiarowa 
z przyciskiem, 3-przewodowy zestaw pomiarowy z zaciskami i sondami, pasek na szyję, przewód 
pomiarowy z wtyczką europejską, miękki futerał i ładowarka baterii AC (tylko MFT1845).

 � Pomiar ciągłości rezystancji prądem 200 mA lub 15 
mA

 � Zakres pomiarowy do 100 kΩ

 � Szacowanie wartości prądu zwarcia

 � Pomiar wyłączników RCD prądem narastającym 
(rampy)

 � Pomiar rezystancji izolacji napięciem probierczym 
250 V, 500 V i 1000 V 

 � Wielofunkcyjny Miernik 
Instalacji MFT1815

 � + E-Scooter 

 � + IP54 CAT IV 300 V

 � + Cetryfikat Kalibracji 

 � + 2&3- przewodowy pomiar 
impedancji pętli zwarciowej  

W pudełku? 

W pudełku?

Cechy:
 � Łatwy wybór typu pomiaru dzięki kolorowym 

oznaczeniom i podświetlanemu wyświetlaczowi

 � 2- i 3-przewodowa metoda pomiaru impedancji 
pętli uziemienia bez wyzwolenia zabezpieczeń 
RCD

 � Wyłączniki RCD typu AC, A, S

 � Kategoria przepięciowa EN61010 CAT IV i 
wytrzymała obudowa w klasie IP54

 � Pomiar ciągłości rezystancji prądem 200 mA 
lub 15 mA

 � Zakres pomiarowy do 100 kΩ

 � Pomiar bez wyzwalania zabezpieczeń

 � Szacowanie wartości prądu zwarcia

 � Pomiar rezystancji izolacji napięciem 
probierczym 250 V i 500 V

3 569, 00 PLN netto/kpl.
*plus VAT

3 099, 00 PLN netto/kpl.

*plus VAT

MFT1825

MFT1815

DE/NL/EN 1012-609

 � Wielofunkcyjny Miernik 
Instalacji MFT1825

 � + Hulajnoga elektryczna
 � + Pomiar 2- i 3-przewodowy 
uziemienia i kolejności 
wirowania faz 



Zestaw uziomów 
pomocniczych
3-przewodowy
(4 m, 10 m, 15 m),
1001-810

tylko modele MFT1825 i MFT1845+ tylko MFT1845+

Przenośny futerał 
testowy
Seria MFT1800
Wymiary:
(~240x160x70mm) 
1006-408

MCC1010 Cęgi pomiarowe 
prądowe CAT IV 600 V 
1010-516

TPT320 Tester napięcia 
690 V LCD/LED
1004-304

MPU690
Kalibrator testerów
1001-561

MVC1010 Cęgi 
pomiarowe napięciowe
CAT IV 600V 1010-518

3–przewodowy zestaw 
przewodów pomiarowych  
(czerwony/niebieski/zielony) z sondami 
ostrzowymi i chwytakami 1001-991

Zestaw przewodów 
pomiarowych chronionych 
bezpiecznikami 10 A  (czerwony/
niebieski/zielony) z końcówkami 
ostrzowymi i chwytakami 1001-975

Przedłużacz 
przewodu 
pomiarowego XTL 
30 m  2007-997 

Przedłużacz 
przewodu 
pomiarowego XTL 
50 m  2007-998

Akcesoria dodatkowe*: *nie objęte promocją

Wszystkie mierniki serii MFT:

Futerał MFT
1007-463
 

NOWOŚĆ!

Adapter trójfazowy 16 A 
DE-CEE16-S (wtyczka)
DE-060

Adapter trójfazowy 32 A
DE-CEE32-S (wtyczka)
Item DE-061 

Już 
wkrótce!
Adapter do badań 
ładowarek pojazdów 
elektrycznych DE-EV1

MFT_Black_PL_Brochure_V02a

Słowo “Megger” jest zastrzeżonym 
znakiem towarowym. 

Copyright © 2019

Skontaktuj się ze swoim Przedstawicielem Megger 
bądź znajdź nas na https://pl.megger.com

również dostępne 

Megger Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 42 A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 22 2 809 808 
E: seba.pl@megger.com


