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Сериja MIT480  
 

Tелекомуникациски тестери за изолација  
 

 
■ Тестирање на изолација од 50 V до 1000 V 

 
■ Опсег се до 200 GΩ  

 
■ 75 V прекин на тестирање 

 
■ TRMS & DC мерење на напон  

 
■ Тестирање на непрекинатост на 200 mA или 
220 mA 

 
■ Мерење на капацитивност до 10 uF 

 
■ Должина на кабел по капацитивност  

 
■ Силиконски тест кабли  

 

 

 
 

 

 

 
ОПИС 
 
MIT480 серијата инструменти од Megger се создадени 

специјално за телекомуникациската индустрија. Тестерите 

за изолација и непрекинатост ги користат најновите техники 

за мерење кој заедно со дизајнот на инструментот ви нудат 

најдобар тестер кој е компактен и лесен за држење.  
 
MIT480 серијата директно ги заменува добро позната 

група на производи BM80, тие имаат подобра 

функционалност со поедноставени операции и поголем 

опсег за примена.  
 
Опсег: 
 
MIT480 50 V, 100 V тестер  
 
MIT481 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V тестер  
 
MIT485 As 481 плус даунлодирање на резултати  

 

ТЕСТИРАЊЕ НА ИЗОЛАЦИЈА  
 
■
 Тест напон - 50 V /100 V или 50 V до 1000 V тест напони 

за тестирање на изолација кои се достапни во зависност 
од инструментот. Моменталниот тест напон е прикажан на 
помалиот дел на дигиталниот дисплеј, а резултатот од 

изолација на поголемиот дел од дигиталниот дисплеј. 
 

 

■
 Аналогна скала – Дисплејот исто така има имитација на 

аналогна скала за симулација на оттчитување од стрелка. 
 

 

■
 Струја на цурење низ изолацијата – MIT481 и MIT485 

ја прикажуваат струјата на цурење како дополнување на 

тест напонот на изолација. 
 

 

■
 Тестирање на изолација –се до 10 GΩ или 200 

GΩ тест опсези 
 

 

 

■
 Силиконски тест кабли - (се испорачуваат со 

инструментот ) се од суштинско значење за да се спречи 

грешка при мерењето на тестовите на изолација поголеми 

од 10 GΩ . 
 

 

■
 Прекин на тестирање - прекинува тестирање ако се 

детектира напон во колото поголем од 75 V при тестирање 
на изолација. 

 
 

■
 Постојан тест - овозоможува тестот за изолација да 

биде постојан. 
 

 

■
 Временско тестирање - MIT481 и MIT485 имаат 

опција за временско тестирање на изолација. 
 

 

НЕПРЕКИНАТОСТ И ОТПОР  
 
■
 200 mA или 20 mA – избор на тестирање со 200 mA или 

20 mA постојани тест струи. Со 20 mA тест струја 
батеријата ќе трае значително подолго. 

 
 

■
 Aвтоматски тест - се активира со контакт на колото и 

овозможува работа со двете раце без потреба да го 
притиснете тест копчето. 

 
 

■
 Компензација – компензација на отпорот на 

каблите (НУЛА ) работи до 9. 99 Ω отпор. 
 

■
 Зујалица ON-OFF – се подесува со стискање на копчето. 

 

 

■
 Аларм на граници – подесив аларм за max. прифатлив 

отпор на зујалица на непрекинатост. Отпор под 

подесената граница ја огласува зујалицата. Ова е 

прилагодливо од 1 Ω до 20 Ω во 5 чекори. 
 

■
 kΩ опсег - го зголемува мерењето на опсег од 10 Ω до 1 

MΩ. 
 



 
 
 
 
МЕРЕЊЕ НА КАПАЦИТИВНОСТ  
 
■
 Мерење на капацитивност - автоматски опсези од 0. 1 

nF до 10 µF. Резултатите се прикажани на примарниот 
дигитален дипслеј. 

 
 

■
 Должина на кабел -се прикажува на секундарниот 

дипслеј . Должина на кабел се пресметува од 
прилагодливи референци за капацитивност на кабел 
(стандардно 50 nF / km). 

 
 

■
 Рефернца за кабелски капацитет - Променлива 

вредност за калкулација на растојание е подесива од 40 
nF / km до 60 nF / km.  

  

■
 km или стапки - се прикaжува на екранот по направените 

подесувања во set-up. 
 

 
НАПОН И ФРЕКФЕНЦИЈА  
 
■
 CATIV – погоден за употреба на кола до 600 V CAT IV. 

 

 

■
 AC напон - мерења на True RMS се до 600 V. 

 
 

■
 DC напон - мерења се до 600 V. 

 
 

■
 Целосен автоматски опсег – од 10 mV до 600 V широка 

примена кај апликации погодна за конверторски 
влезови. 

 
 

■
 Стандарден волтметар - се активира на било која тест 

функција ако е откриен напон на колото. 
 

 

ДРУГИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНСТРУМЕНТОТ  
 
■
 Сите тестови ќе бидат спречени ако се детектира 

напон над 75 V . 
 

 

■
 безбедносните функции на инструментот не се 

менуваат при испад на осигурувачот. 
 

 

■
 Гумена обвивка овозможува абсорпција на удар при пад 

на инструментот и добро држење во рака кое 
комбинирано со цврсто модифиирано ABS куќиште што 
го прави MIT 480 речиси неуништлив. 

 
 

■
 Потребни се 5 AA батерии или стандардни алкални 

батерии или никел –метал хидрид (NiMH) батерии на 
полнење. 

 

■
 Статусот на батеријата се прикажува постојано на 

дисплејот. 
 

 

ЗАЧУВУВАЊЕ И ДАУНЛОДИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ  
 
MIT481  
MIT481 може да зачувува тест резултати на екранот. 
Едноставен принцип на меморија кој овозможува 
индивидуално отварање по тест број и резултати од екранот  
 
MIT485  
MIT485 поддржува и зачувување на тест резултати и 

даунлодирање.  
 
Тест резултатите може да се зачуваат во инструментот и 

последователно да се даунлодираат на компјутер со 

Мegger download manager software.  
 
Трансфер на податоци со Bluetooth кај MIT485,  

Пренос на податоци со активирање на Bluetooth 

трансмитерот додека инструментот е во даунлоад мод.  
 
ЗАБЕЛЕШКА : компјутерот потребно е да има Bluetooth или 

Bluetooth receiver приклучен во USB порт . Класа II (10m) е 

прифатливо.  

Серија MIT480  

TeлекоT Tелекомуникациски тестери за 
изолација  

 

БЕЗБЕДНОСТ 
 
Ги исполнува меѓународните барања на IEC1010-2 како и на 

EN61557 (не MIT480 Vout. <100 V).  
 
Детекција на коло и спречување на тестови за изолација или 

непрекинатост на кола над 75 V.  
 
Функцијата на детекција на коло под напон работи и при 

испад на осигурувачот .  
 
ТЕСТ КАБЛИ 
 
 
Тест каблите кои се испорачуваат со MIT480 серијата се 
високо квалитетни силиконски кабли, кои се од особена 
предност при мерење над 10 GΩ. 

 
 



Серија MIT480  
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 Service & Telco 

 

       

Опсег на напон за изолација  480 
 

481 
 

485 
 

  
 

       

50-100 V ■  ■  ■ 
 

       

250 V, 500 V, 1000 V   ■  ■ 
 

      
 

Опсег на изолација  10 GΩ  200 GΩ  200 GΩ 
 

       

Приказ на струја на цурење    ■  ■ 
 

      
 

Приказ на INS тест напон ■  ■  ■ 
 

       

Предупредување на напон во коло при 
75 V ■  ■  ■ 

 

       

Мерење на непрекинатост      
 

      
 

Подесива граница на струја 200 mA/20 
mA ■  ■  ■ 

 

       

Брза зујалица – подесиви рамки  ■  ■  ■ 
 

      
 

k Ω опсег до 999 kΩ   ■  ■ 
 

      
 

Мерење на напон       
 

      
 

Стандарден волтметар ■  ■  ■ 
 

      
 

TRMS мерења до 600 V ■  ■  ■ 
 

      
 

Останати мерења       
 

       

Фрекфенција Hz - 15 to 400 Hz   ■  ■ 
 

      
 

Капацитивност (0. 1 nF до 10 µF)   ■  ■ 
 

      
 

Должина преку капацитивност    ■  ■ 
 

      
 

Дополнителни функции       
 

      
 

Зачувување на резултати   ■  ■ 
 

      
 

Bluetooth
®

 даунлодирање      ■ 
 

Позадинско осветлување  ■  ■  ■ 
 

      
 

Дисплеј со статус на батерија  ■  ■  ■ 
 

      
 

Временски тестови на изолација – 
PI(индекс на поларизација ) – DAR 
(коефициент на дијалектрична 
абсорпција )   ■  ■ 

 

      
 

Teст копче плус копче за заклучување ■  ■  ■ 
 

      
 

TNV 3 коло ■  ■  ■ 
 

      
 

Вклучен прибор      
 

      
 

Црвено / црн силиконски сет тест кабли 
со штипалки  ■  ■  ■ 

 

      
 

Заштитна гумена обвивка  ■  ■  ■ 
 

      
 

Далечински прекинувач   ■  ■ 
 

      
 

Сертификат за калибрација со 
производот  ■  ■  ■ 

 

      
 

Батерии  ■  ■  ■ 
 

      
 



 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ  
 
Сите точности важат на +20°C.  

 

Изолација   
Номинален тест напон  
MIT480 50 V, 100 V 

MIT481, 485 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V 

Опсег на отпор на изолација  

MIT480 10 GΩ  

MIT481, 485 200 GΩ  

 

Точност во опсег полна скала  

Сите опсези ±2% ±2 цифри се до 100 MΩ.  

 
тогаш:   

1000 волти 

 

±3%      ±2 цифри ±0. 2% по GΩ 

500 волти  ±3% ±2 цифри ±0. 4% по GΩ 

250 волти ±3% ±2 цифри ±0. 8% по GΩ 

100 волти ±3% ±2 цифри ±2. 0% по GΩ 

50 волти  ±3% ±2 цифри ±4. 0% по GΩ 

Aналоген опсег  1 GΩ полна скала   

Струја на краток спој : 2 mA +0% -50% 
Напон на 
краевите :  -0% +20% ±1 V 

 
Teст струја при оптоварување :  
1 mA на минимални прифатливи вредности на изолација 

специфицирани во BS7671, HD384 и IEC364, 2 mA max.  

 

EN61557 работа на опсег : 0, 10 MΩ до 1, 00 G 

 
Опсег на струја на цурење : 10 µA 2000 µA 

 
Струја на цурење : 10% ±3 цифри  

 

Приказ на напон : 3% ±3 цифри ±0. 5% од 
номинален напон 

 

Индекс на поларизација(PI): сооднос 10 min / 1minute  

 
Коефициент на дијалектична абсорпција (DAR): 60 sec / 
30 sec однос  

 

Забелешка :  
(1) Во сите опсези се мери од 0, 00 MΩ нагоре.  
 
(2) Горните спецификации се применуваат кога се користат 

високо квалитетни силиконски кабли.  

 

Мерење на непрекинатост : 0, 01 Ω до 99, 9 Ω (0 до 100 Ω 

на аналогна скала ) 

Точност : ±2% ±2 цифри (0 до 100 Ω)  
Напон на отворено коло : 5 V ±1 V 

 
Тест струја : 205 mA (–0 mA +20 mA)  

(0. 01 Ω до 9. 99 Ω)  
20mA (±1 mA ) 

(10. 0 Ω до 99. 9 Ω) 

 

Подесување на нула за штипалки(компензација): 0, 

10 Ω типични  

Подесување на нула на отпор на кабли (компензација):

 се до 9, 99Ω 

Зујалица : варијабилна граница 1 Ω, 2 

Ω, 5 Ω, 10 Ω, 20  

Мерење на отпор 0, 01 kΩ до 1000 kΩ (0 до 1 MΩ  
на аналогна скала ) 

 

Точност : ±3% ±2 цифри се до 50 kΩ  
потоа ±2 цифри   

Напон на отоврено коло : 5 V ±1 V  
Струја на краток спој : 1. 5 mA ±0. 2 mA 

 
Опсег на напон 0 до 600 V d. c. ±2% ±2 цифри   
 10 mV до 600 V TRMS синусоидално (40 до 400 Hz) ±2% 

±2 цифри 0 до 1000 V на аналогна скала   
Неспецифицирано влезно ниво 0 - 10 mV (40 до 400 Hz) 

За несинусоидален облик важат дополнителни 

спецификации:  
±3% ±2 цифри 101 mV до 600 V TRMS и ±8% ±2 цифри 10 

mV до 100 mV TRMS 

 
Стандарден волтметар : работи на >25 V a. c. или d.c.   

На било кој опсег освен OFF 

 
Фрекфенција : 40-450 Hz (40 Hz - 99, 9 Hz)  

±0. 5% ±1 цифри (100 Hz до   
450 Hz) 

 

Мерење на капацитивност   
MIT481 и MIT485.  

 

Опсег на мерење : 100 pF до 10 µF  
Точност : ± 5. 0% ±2 цифри  

 

Растојание според капацитивност :  
MIT481, MIT485  
Аритметичка конверзија од мерењето на 

капацитивност во стандардни мерења на 

капацитивност :50nF/km 
 
Опсег на капацитивност : 40 nF/km до 60 nF/km 
 
Зачувување на резултати   
Капацитет : >1000 тест резултати  
Даунлоад : Bluetooth wireless  
Bluetooth класа: класа II  
Опсег : се до 10 m 

 
Напојување : 5 x 1, 5 V батерии тип IEC LR6 (AA, MN1500, 
HP7, AM3 R6HP) Alkaline NiMH може да се користат батерии 
на полнење.  

Траење на батерија : 2200 тестови на изолација со 

циклуси од 5 секунди ON /55 секунди OFF @ 1000 V со 1 

MΩ 

 
Димензии  
 Инструмент :220 x 92 x 50 mm (8. 66 in. x 3. 63 in. x 1. 97 in. ) 
Инструмент + куќиште : 456 x 178 x 89 mm (18 in. x 7 in. x 3. 
5 in. ) 
Тежина   
Само инструмент : 590 gms, 775 gms со 

обвивка (20. 73 oz. , 27. 

22 oz. )  
Инструмент плус куфер : 1. 75kg (3. 86 lb) 

 

Осигурувачи   
Користете само 500 mA (FF) 1000 V 32 x 6 mm ќерамички 

осигурувачи со висок капацитет на прогороување HBC 50 kA 

min. Стаклени осигурувачи НЕ СМЕАТ да се вградуваат 



 Серија MIT480  
Teлекомуникациски тестери за изолација  

 

Безбедносна заштита   
Инструментот е во согласност со IEC 61010-1 to 600 V фаза према маса , категорија IV. Погледнете ги безбедносни 
предупредувања на инструментот .  

 

E. M. C.   
Во согласност со IEC 61326-. 1 

 
Температурен ефект  

Температурен коефициент : <0, 1% за °C се до 1 GΩ 

 
Средина   
Опсег на температура : -20 до +55°C  
Осег на работа на влажност : 95% RH од 0ºC до +35ºC,   

70% RH @ +35ºC до +55ºC  
Опсег на температура на чување : -30 до +80°C  
Температура на калибрација : +20°C  
Max. Надморска висина : 2000 m  
Заштита од прашина и вода :  
IP54 заштита од прашина и од вода врз инструментот 
 
 

    Информации за порачка    

 Производ (Qty) Кат. бр.   Производ (Qty) Кат. бр.  
      

 
Телекомуникациски основен инструмент со 50 V/100 V 
изолација  1 x црна штипалка    

       

  MIT480-EN  1 x гумена обвивка    
      

 
Tелекомуникациски основен инструмент со 50 V/ 100 V 
изолација   1 x сертификат за калибрација    

       

  NSN 6625-99-371-1713  
1 x префрлувачка сонда (не е вклучена со 
MIT480)   

       

 
Телекомуникациски инструмент 50 V 
до 1000 V + меморија  MIT481-EN  CD со информации за сопственикот    

       

 
Teлекомуникациски 50 V to 1000 V + 
меморија & даунлодирање  MIT485-EN  

Дополнителен прибор (не доаѓа во стандардна 
испорака )   

       

    Сет од кабли за замена  6220-813  
       

 Вклучен прибор    SP5 далечински прекинувач 6220-812  
       

 Цврст куфер    Гумена обвивка со постоље 6231-802 
      

 
Teст кабли : 2 жилен сет од калби со CAT IV 600 V, се 
состои од :  Цврст куфер  5410-420  

       

 1 x црвен кабел 1. 25m со сонда    Куфер за тестирање и носење  6220-860  
      

 1 x црн кабел 1. 25m со сонда      
       

 1 x црвена штипалка       
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