
S1-568 и S1-1068  
5 & 10 kV DC ТЕСТЕРИ ЗА ОТПОРНОСТ НА 

ИЗОЛАЦИЈА  
 

S1-568 и S1-1068 
 

5 & 10 kV DC тестери за отпорност на изолација 
  

 
■ Висок перформанс, 8 mA одбивање на сметња, 4 

опции на дигитални филтри 
 

■ Компактен и лесен  

■ Цврст двоен дизајн на куфер  
 

■Брзо полнење на Li-ion батерија – ги исполнува 

стандардите IEC62133 

■ Работи со празна батерија од AC напојување 

■ Далечинckо управување со светлечки индикатор  

 

 

 

 
ОПИС 
 
Новите S1- серии на тестери за отпорност на изолација на Megger се 

состојат од модел од 5 kV , S1-568 и модел од 10 kV , S1-1068. Овие 

врвни инструменти се наменети за енергетски компании и услужни 

фирми кои работат на пазарот на производство, пренос и 

дистрибуција на електрична енергија. Водечки во класата на струја 

на полнење на тест објект, одбивање на сметња и софтверски филтри 

кои ги прави S1-сериите на Megger најнапредни DC тестери за 

отпорност на изолација.  
 
Фокусот на новите S1-серии е продуктивност на инструментот со брзо 

напојување на батериите и работа со AC напојување кога батеријата е 

празна. Интуитивен кориснички интерфејс овозможува да го 

користите тестерот без потреба на упатство и сложени процедури. 
Едноставно користење е овозможено со два ротирачки префрлачи и 
голем дисплеј со позадинско осветлување кој овозможува повеќе 
резултати да бидат прикажани истовремено. Кратка илустрација за 
мерење е залепена на внатрешниот дел на капакот на секој модел за 
асистенција на почетници.  
 
Безбедносна заштита CAT IV 600 V до 3000 m е карактеристика 

на моделите од 5 kV и 10 kV . Особината за далечинско 

управување е особено погодна за производители на 

високонапонска опрема и сервисерите, што ќе им овозможи да 

го автоматизираат тестирањето на отпор во производниот погон 

во фабриката, така што техничарите во трафостаниците ќе 

можат да работат од поудобно и побезбедно растојание.  

 

 S1-серијата има двослојно дизајниран куфер со цврст 

надворешен слој за да го заштити тестерот од удар, вода и оган. 

IP заштитата спречува навлегување на влага и прашина кога го 

носите или чувате инструментот. Приклучоците за кабли имаат 

заштитни поклопци кои овозможуваат каблите да не бидат 

ненамерно исклучени. Поклопецот на куферот може да се 

отстрани за подобар пристап до приклучоците.  

 

За тест на изолација достапни се 5 избора на напон, плус 

дополнителен напон кој може да го подеси корисникот. Претходно 

конфигурирани дијагностички тестови вклучуваат Индекс на 

поларизација (ПИ), Однос на дијалектрична абсорпција (DAR), 

Дијалектрично празнење (DD), Напон во чекори (SV) и Тест со 

линеарно зголемување на напон .  

 

 
Напредна меморија за складирање покажува време и датум на 

резултатите, евидентирање на податоците и појавување на 

резултатите на екранот. Целосно изолиран USB интерфејс или 

Bluetooth ® интерфејс се користи за безбедно пренесување на 

податоци до менаџмент софтверот на MEGGER ; PowerDB Pro, 

Напредни или основни пакети.  

 

Тест каблите се двојно изолирани со штипалки на номинални 3 kV 

еквивалентно на 6 kV единечна изолација за сет од кабли со средни 

штипалки односно 5 kV еднакво на 10 kV единечна изолација за сет 

од кабли со големи штипалки.  

 

КАРАКТЕРИСТИКИ 
 

■ Мерење на отпор : 15 TΩ - 5 kV, 35 TΩ - 10 kV  
 
■ Висока струја – 6 mA струја на краток спој, 2 mA струја на 

полнење  
 
■ Голема отпорност на сметњи – 8 mA одбивање на сметња 
 
■ Четири софтверски филтри : 10s, 30s, 100s, 200s  
 
■ Li-ion батерија – се полни за 2 часа и овозможува до 6 часа 

непрекинато тестирање при 100 MΩ оптоварување (S1-568), 

батеријата одговара по IEC 62133  
 
■ CATIV 600 V заштита до 3000m  
 
■ Далечинско управување преку USB кабел  
 
■ Даунлодирање на меморија преку изолиран USB кабел или преку 

Bluetooth  
 
■ Временски ограничени IR, DAR, PI, DD, SV и дијагностички 

тестови со линеарно зголемување на напон.  
 
■ Голем LCD дисплеј со позадинско осветлување  
 
■ Функција на волтметар (30 V до 660 V) AC или DC  
 
■ Напредна меморија, преглед на екранот и преглед на резултати со 

временски датум.  

■ Power DB Lite менаџмент софтвер  
 
■ Опција за зачувување на температура и влажност (измерени 

независно)  



 

 

 

ПРИМЕНА  
 
Тестот за отпор на изолација (IR) е квантитативен тест кој укажува 

на ефективноста на електрична изолација на производот. 

Инструментот е наменет за кабли, трансформатори, мотори / 

генератори, прекинувачи и изолатори. Заеднички тестови за 

изолација се " spot test", 1 минутен МР тест за изолациона 
отпорност и 10 минутен тест за индекс на поларизација (ПИ) каде 

што ПИ е односот на отпорноста R10min/R1min и независен од 
температурата.  
 
 ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
AC опсег на напојување : 90 - 264 V rms, 50/60 Hz, 100 VA 

 

Батерија : 11. 1 V, 5. 2 Ah одговара на IEC 
62133:2003 
 
Траење на батеријата S1-568: 6 часа (типично ) постојано 

тестирање при 5 kV со 100 MΩ оптоварувања   
Траење на батерија S1-1068: 4. 5 часа (типично) постојано 

тестирање при 10 kV со 100 MΩ оптоварувања   
Време на полнење на батерија:2. 5 часа целосно празнење ,  
 

2 часа нормално празнење  
30 мин. брзо полнење : 1 час работење со 5 kV, 100 MΩ 

 

Тест напон : 250 V (само 5 kV ), 500 V, 1000 V,   
2500 V, 5000 V, 10000 V, VL 

 
Избор на тест напон : 40 V до 1 kV во 10 V чекори , 1 kV до  
 

5 kV во 25 V чекори,  
 

5 kV до 10 kV во 25 V чекори  

 

Напон o/p точност  +4%, -0%, ±10 V номинален тест 
напон  

при 1GΩ оптоварување (0 °C до 30 

°C) 

 

Опсег на отпор : 10 kΩ до 15 TΩ при 5 kV, 10 kΩ до   
35 TΩ при 10 kV 

 

Точност (23 °C):  

S1-568 5000 V 2500 V 1000 V 500 V 250 V  
       

±5% to 1 TΩ 500 GΩ 200 GΩ 100 GΩ 50 GΩ  

±20% to  10 TΩ 5 TΩ 2 TΩ 1 TΩ 500 GΩ  
       

S1-1068 10 kV 5000 V 2500 V 1000 V 500 V 250 V 
       

±5% to 2 TΩ 1 TΩ 500 GΩ 200 GΩ 100 GΩ 50 GΩ 

±20% to 20 TΩ  10 TΩ 5 TΩ 2 TΩ 1 TΩ 500 GΩ 

 

Перформанси на guard приклучок : 2% грешка штити 500 kΩ 

цурење  
на 100 MΩ оптоварување  

 

 Аналоген дисплеј на опсег:  100 kΩ до 10 TΩ 

 

Дигитален диспеј на опсег:  10 kΩ до 35 TΩ 

 

Струја на краток спој :  6 mA номинално 

 

Струја на полнење :  2 mA 

 

Аларм за изолација :  100 kΩ до 10 GΩ 

 

Полнење на капацитивни објекти при напојување од батерија:<2. 

5 s/μF до 5 kV, <5 s/μF до 10 kV 
 

Полнење на капацитивни објекти при напојување од AC извор 

:<1. 5 s/μF до 5 kV, <2. 7 s/μF до 10 kV 

Празнење на капацитивни објекти:5 kV до 50 V: <120 ms/ μF 
 
 10 kV до 50 V: <250 ms/ μF 

5 & 10 kV DC тестер за отпор на изолација  

 
Опсег на капацитивност : 10 nF до 50 μF (зависи од напонот за 

мерење (> 500 V) 

Точност на капацитивност (23 °C): ±10% ±5 nF 

Опсег на мерење на струја : 0. 01 nA до 6 mA точност (23 °C):  ±5% 

±0. 2 nA на секој напон 

Одбивање на интерфернца (сметња): 8 mA 

Софтверски филтрирања : 4 подесувања за филтер: 10s, 30s, 100s, 
200s 
Опсег на волтметар: 30 V до 660 V ac или dc, 45 Hz - 65 Hz 

Точност на волтметар: ±3%, ±3 V 

Опсег на тајмер : до 99 мин. 59 сек. , 15 сек. 
Минимално подесување  

Капацитет на меморија : 11 часа евидентирање во интервали 

од по 5 сек .  

Teст режими: IR, IR(t), DAR, PI, DD, SV, ramp 

test(тест со линеарно зголемување на напон ) 

Интерфејс : USB тип B Bluetooth® 

Приказ во реално време : оттчитувања/s (V, I, R) во интервали 

од 1 Hz 

Далечинско управување : Далечинско управување само преку USB 

кабел(потребно е да се стави во RC позиција) 

 
 СПЕЦИФИКАЦИИ  
 
CATIV 600 V безбедносна заштита до 3000 m при 10 kV со 

безбедносен приклучок или guard кабелот да биде вклучен во guard 

приклучокот .  

 

CATIV 600 V безбедносна заштита до 3000 m при 5 kV 

 

S1-1068 надморска висина : 3000 m (со сите три кабли приклучени 

или со безбедносен приклучок во guard приклучок) 

 

S1-568 надморска висина : 3000 m 

 

Температура на работење: -20 °C до 50 °C 

 

Температура на чување: -25 °C до 65 °C 

 

Влажност : 90% RH некондензира при 40 °C 

 

Заштита од влага : IP65 (затворен капак), IP40 (отворен 

капак) 

 
 СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 
Безбедност : одговара на барањата на IEC 61010-1, CATIV 600 V 

 

EMC (електромагнетна компактибилност ): одговара на барањата на 
IEC61326-1 

 

Димензии : L 315 mm x W 285 mm x H 181 mm 

 

Тежина : 4. 5 kg 



S1-568 и S1-1068  
5 & 10 kV DC тестер за отпорност на изолација  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОРАЧКА 

 

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

 S1-568-UK  1003-017  
Дополнителен прибор (не е вклучен во основна 
испорака)    

 S1-568-EU  1003-018  HV кабли за тестирање    

 S1-568-US  1003-019  
3 m сет од кабли x 3 , средни изолирани 
штипалки  6220-820   

    3 m сет од кабли x 3 , големи изолирани 
штипалки  6220-811 

  

 

S1-568-AU  1003-020 

   

  

3 m сет од кабли x 3, неизолирани штипалки  8101-181 

  

 

S1-1068-UK  1003-008 

   

  

8 m сет од кабли x 3, неизолирани штипалки 8101-182 

  

 

S1-1068-EU  1003-009 

   

  

15 m сет од кабли x 3, неизолирани штипалки  8101-183 

  

 

S1-1068-US  1003-010 

   

  

Оклопени високонапонски сетови на тест кабли  

   

 

S1-1068-AU  1003-011 

    

  3 m, 5 kV оклопени неизолирани мали 
штипалки  6220-835 

  

 

Вклучен прибор  

    

   
15 m, 5 kV оклопени неизолирани мали 
штипалки  6311-080   

 Упатство за корисникот на CD-ROM   
3 m, 10 kV оклопени неизолирани мали 
штипалки  6220-834   

 Предупредување за безбедност    
10 m, 10 kV оклопени неизолирани мали 
штипалки  6220-861   

 Кабел за напојување    
15 m, 10 kV оклопени неизолирани мали 
штипалки  6220-833   

 Заштитен USB кабел со филтри    

Останато  

   

 

CD со Power DB Lite софтвер  

     

   

CB101, 5 kV кутија за калибрација  6311-077 

  

 

 CD со информации за производот  

    

   

Сертификат за калибрација - CB101 1000-113 

  

 3 m сет од кабли x 3, средни изолирани 
штипалки  

    

   

UKAS cертификат за калибрација CB101 1000-047 

  
 

(S1-568, S1-1068) 6220-820 

   

  

 Сет тест кабли со осигурувачи и штипалки 1002-913 

  

 3 m сет од кабли x 3, големи изолирани 
штипалки  

    

   

Сет тест кабли за контролно коло  6220-822 

  
 

(само за S1-1068 ) 6220-811 
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