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BESCHRIJVING

De nieuwe reeks van isolatieweerstandstesters (IWT’s) is 
kleiner en lichter dan de vorige modellen, maar bieden 
geavanceerde functies en een capaciteit voor snelle oplading. 
De reeks bestaat uit drie modellen: een invoerniveau van  
5 kV en twee volledig uitgeruste eenheden waarvan één van 
5 kV en één van 10 kV. Weerstandsmetingen van tot 10 TΩ 
voor de 5 kV-modellen en 20 TΩ voor het 10 kV-model.

Eén van de belangrijkste productiviteitsfuncties omvat de 
capaciteit om metingen uit te voeren wanneer het apparaat 
met met een lege batterij op de netspanning/netvoeding 
wordt aangesloten. Intelligente batterijoplading verzekert de 
optimale oplaadsnelheid ten opzichte van het batterijniveau. 
Dit resulteert in minimale oplaadtijden.

De robuuste behuizing biedt ultimatieve bescherming voor 
een draagbaar instrument en een opklipbare kabelhoes 
verzekert dat het instrument te allen tijden van kabels blijft 
voorzien. Het lid van de behuizing kan voor verbeterde 
toegang tot de aansluitklemmen worden verwijderd. 
De IP-classificatie is IP65 met een gesloten behuizing 
wat het binnendringen van water/stof vermijdt. Hoge 
betrouwbaarheid en veiligheid zijn ingebouwd; alle modellen 
hebben veiligheidsclassificaties tot CATIV 600 V en zijn 
dubbel geïsoleerd.

De isolatietestmodus is van vijf vooraf ingestelde 
spanningsbereiken, plus een vergrendeld spanningsbereik 
voorzien dat door de gebruiker kan worden ingesteld. Vooraf 
geconfigureerde diagnostiekentests omvatten Polarisatie-
index (PI), Dielektrisch absorptieverhouding (DAR, dielectric 
absorption ratio), dielektrische ontlading (DD), dielectric 
discharge, getrapte spanning (SV, stepped voltage) en 
ramptest.

De twee draaiknoppen maken eenvoudige bediening 
mogelijk en een grote display met achtergrondverlichting 

maakt het mogelijk dat gelijktijdig meerdere resultaten 
kunnen worden weergegeven.

Geavanceerde geheugenopslag omvat resultaten met tijd/
datum-stempels. Gegevens worden in logboeken opgenomen 
en resultaten worden op het scherm opgeroepen. Een 
interface van een volledig geïsoleerd USB-apparaat (type B) 
wordt gebruikt om gegevens veilig over te dragen naar de 
software voor activabeheer PowerDB / Pro, Advanced en Lite 
van Megger.

FUNCTIES EN VOORDELEN

■	 10 TΩ (5 kV) / 20 TΩ (10 kV) max. isolatieweerstand

■ Getimede diagnostische IR- plus PI- en DAR-tests

■ Bediening met lege batterij wanneer aangesloten op 
netspanning/netvoeding

■ Snelle oplading van lithium-ionbatterij – tot 6 uur continu 
testen (5 kV)

■ Toegewijde functie spanningsmeter (30 V tot 660 V)

■ Veiligheidsclassificatie CATIV 600 V

■ Groot LCD-display met automatische achtergrondverlichting

■ Ruisfilter – verwerpt tot 3 mA ruis

■ Werkt op grote hoogte tot 3000 m

AANVULLENDE FUNCTIES MIT525/1025

■	 Functies voor dielektrische ontlading (DD), getrapte 
spanning (SV) en ramptest

■ Geavanceerd geheugen met datum/tijd-stempel, op 
heropgeroepen scherm

■ Real-time klok

	■  Meet tot 10 TΩ of 20 TΩ (MIT1025)

	■ PI, DAR, DD, SV en ramptest

	■ Verbeterde productiviteit – bedien vanaf 
netspanning/netvoeding als batterij leeg is

	■ Lithium-ionbatterij - vergrote capaciteit, 
snelle oplading

	■ Geavanceerd geheugen met datum/  
tijd-stempel

	■ Veiligheidsclassificatie CATIV 600 V
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■ Download van geheugen via geïsoleerde USB (type B)-
interface (USB-kabel naar PC)

■ PowerDB Lite-software voor activabeheer

TOEPASSING

De geïsoleerde weerstandstest (IR, Insulation Resistance) 
is een kwalitatieve test die de effectiviteit van de 
elektrische isolatie van een product aangeeft. Toepassingen 
omvatten kabels, transformators, motors/generatoren, 
stroomonderbrekers en bussen. De IR-test is ideaal om op de 
lange termijn stabiliteit van isolatie te meten en op te nemen. 
Dit is een proces dat bekend staat als trending. IR-tests zijn 
afhankelijk van temperatuur en vereisen aanpassingen op een 
referentietemperatuur. Opslagmodellen bieden een optie voor 
temperatuuropname.

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Invoerbereik spanning: 85-265 V rms, 50/60 Hz, 60 VA

Batterij: 11,1 V, 5,2 A uur

Gebruiksduur batterij

MIT515, MIT525: Typische capaciteit 6 uur continu @  

 5 kV met een lading van 100 MΩ
 

MIT1025: Typische capaciteit 4,5 uur continu  

 @ 10 kV met een lading van 100 MΩ 

Oplaadtijd batterij: 2,5 uur van volledige ontlading,

 2 uur bij normale ontlading

30 minuten snel opladen: 1 uur gebruiksduur @ 5 kV, 100 MΩ

Testspanningen

MIT515, MIT525: 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V

MIT1025: 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 

 10000 V

 

Door gebruiker gedefinieerde testspanning:

MIT515, MIT525 100 V tot 1 kV in stappen van 10 V

 1 kV tot 5 kV in stappen van 25 V,

MIT1025 5 kV tot 10 kV in stappen van 25 V

 

Nauwkeurigheid (23 °C):

MIT515, MIT525 nauwkeurigheid (23 °C)

 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

MIT1025 nauwkeurigheid (23 ºC)

 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

Beveiliging: 2% foutbewaking 500 kΩ lekkage  

 met lading van 100 MΩ
 

Weergavebereik analoog: 100 kΩ tot 10 TΩ
 

Weergavebereik digitaal:

MIT515, MIT525 100 kΩ tot 10 GΩ

MIT1025 10 kΩ tot 20 TΩ
Kortsluitingstroom: 3 mA nominaal, maximale   

 spanningsvermogen beter dan  

 vele 5 mA testers

Isolatiealarm: 10 kΩ tot 1 TΩ
 

Lading condensator:

MIT515, MIT525 <3 s/μF bij 3 mA tot 5 kV

MIT1025 <5 s/μF bij 3 mA tot 10 kV

Ontlading condensator:

MIT515, MIT525 <250 ms/μF voor ontlading van 

 5000 V naar 50 V

 

MIT1025 <500 ms/μF voor ontlading van

 10,000 V naar 50 V

Bereik condensator

(boven 500 V): 10 nF tot 25 μF (afhankelijk van  

 spanningsmeting)

Nauwkeurigheid spanningsuitvoer

(>200 V, 0 °C tot 30 °C): +4%, -0%, ±10 V nominale   

 testspanning bij 1 GΩ
 

Metingsbereik stroom: 0,01 nA tot 6 mA

Nauwkeurigheid

stroommeting (23 °C): ±5% ±0,2 nA bij alle spanningen

Storingsafwijzing (ruis):

MIT515, MIT525 1 mA per 250 V tot een maximum  

 van 3 mA

MIT1025 1 mA per 600 V tot een maximum  

 van 3 mA

Bereik voltmeter: 30 V tot 660 V ac of dc, 50/60 Hz

Nauwkeurigheid voltmeter: ±3%, ±3 V

Bereik timer: Tot 99 minuten, minimum instelling  

 15 seconden

Geheugencapaciteit: 64 k bytes

Testregimes:

MIT515 IR, IR(t), DAR, PI

MIT525, MIT1025 IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, ramptest

Interface: USB type B (apparaat)

Realtime-uitvoer: USB, 1 lezing/seconde (spanning,  

 stroom en weerstand)

OMGEVINGSCONDITIES
Hoogte: 3000 m, CAT kwalificatie behouden  

 >2000 m*

 *testsnoeren aangesloten

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 50 °C
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Opslagtemperatuur: -25 °C tot 65 °C

Vochtigheid: 90% RH niet-condenserend bij 40 °C

Toegangsbescherming: IP65 (lid gesloten), IP40 (lid open)

ALGEMENE SPECIFICATIES
Veiligheid:

Voldoet aan de vereisten van IEC 61010-1, CATIV 600 V 

EMC: 

Voldoet aan de vereisten van IEC61326-1

Afmetingen: 

L 315 mm x B 285 mm x H 181 mm

Gewicht:

4,5 kg

Meegeleverde meetsnoeren
Modellen MIT515, MIT525 en MIT1025 worden alle geleverd 
met meetsnoeren die voldoen aan de vereisten van 
IEC61010–031:2008. De modellen van 5 kV worden geleverd 
met één set meetsnoeren van 3 m met middelgrote klemmen. 
De modellen van 10 kV worden geleverd met twee sets 
meetsnoeren van 3 m; de ene met middelgrote klemmen 
en de andere met grote klemmen en isolatie geschikt voor 
toepassingen tot 10 kV.

Deze meetsnoeren zijn ontworpen op basis van de uitvoerige 
kennis van Megger over isolatiemetingen met behulp van 
de modernste technologie. De meetsnoeren zijn conform 
IEC61010–31:2008, die een volledig geïsoleerde klem vereist.

SET MEETSNOEREN 3 M X 3 MET MIDDELGROTE 
GEÏSOLEERDE MEETKLEMMEN

Deze meetsnoeren zijn standaard voorzien op de modellen 
MIT515, MIT525 en MIT1025.

Deze klemmen zijn ontworpen om te worden vastgeklemd 
op te meten onderdelen met een grotere diameter, waarbij 
echter ruimte van groot belang is.

De isolatie is alleen ontworpen om de gebruiker te beschermen 
tegen de output van de Megger-isolatieweerstandsmeters van 
5 kV en 10 kV (ingesteld beneden 6 kV). Onder geen enkele 
omstandigheden mag er worden vanuit gegaan dat de 
klemmen de gebruiker beschermen tegen werkende 
wisselstroomsystemen van meer dan 600 V (AC), effectieve 
waarde in een CATIV-omgeving.

Kwalificatie 
kabelisolatie: 12 kV DC 
(aangegeven op kabel)

Kabeltype: Flexibele 
dubbel geïsoleerde 
silicone (binnenste 
isolatielaag in witte kleur 
om beschadiging te 
benadrukken)

SET MEETSNOEREN 3 M X 3 MET GROTE 
GEÏSOLEERDE MEETKLEMMEN 

Deze meetsnoeren zijn standaard voorzien op model MIT1025.

Deze klemmen zijn ontworpen om te worden vastgeklemd 
op te meten onderdelen met grotere diameters.

De isolatie is alleen ontworpen om de gebruiker te beschermen 
tegen de output van de Megger-isolatieweerstandsmeters van 
5 kV en 10 kV.

Onder geen enkele omstandigheden mag er worden vanuit 
gegaan dat de klemmen de gebruiker beschermen tegen 
werkende wisselstroomsystemen van meer dan 600 V (AC), 
effectieve waarde in een CATIV-omgeving.
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Kwalificatie kabelisolatie: 
12 kV (DC) (aangegeven op 
kabel)

Kabeltype: Flexibele dubbel  
geïsoleerde silicone 
(binnenste isolatielaag in witte 
kleur om beschadiging te 
benadrukken).

Het ontwerp van de sets meetsnoeren is bedoeld om  
het aansluiten te vergemakkelijken op een breed gamma  
van stroomloze systemen voor het uitvoeren van metingen  
van isolatieweerstanden. In ieder geval is het de verantwoor-
delijkheid van de gebruiker om veilige werkvoorschriften toe 
te passen en na te gaan dat een systeem veilig is vooraleer 
aan te sluiten. Zelfs geïsoleerde systemen kunnen een 
aanzienlijke elektrische capaciteit vertonen die een hoge 
lading verkrijgt tijdens het uitvoeren van de isolatiemeting. 
Die hoge lading kan levensgevaarlijk zijn en de aansluitingen, 
met inbegrip van de snoeren en klemmen, mogen nooit 
worden aangeraakt tijdens de meting. Het systeem moet op 
een veilige wijze worden ontladen vooraleer de aansluitingen 
aan te raken.

ONTWORPEN VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

Meetsnoeren vormen een belangrijk onderdeel van ieder 
precisie-instrument en daarom is het van het grootste 
belang dat ze veilig zijn, een lange levensduur hebben en 
de mogelijkheid bieden om betrouwbare aansluitingen te 
realiseren op een breed gamma van te meten onderdelen die 
voorkomen bij toepassingen in de dagelijkse praktijk. Megger 
ontwerpt meetsnoeren voor zowel een veilige toepassing als 
een praktisch gebruik

VERGRENDELENDE HS-GEÏSOLEERDE PLUGGEN / 
NIET-VERWIJDERBARE MEETKLEMMEN 
 
Alle meetsnoeren op de Megger-meetapparatuur van 5 kV en 
10 kV zijn voorzien van unieke vergrendelende HS-pluggen 
en niet-verwijderbare meetklemmen. Dat vermindert de kans 
dat een plug of klem per ongeluk zou worden afgekoppeld, 
waardoor de elektrische capaciteit van een lange kabel een 
levensbedreigende lading zou kunnen blijven dragen.

Met de pijlen op de vingerbescherming van de plug 
horizontaal op het instrument om te vergrendelen, zoals 
weergegeven. Draai 90° om te ontgrendelen. Omwille van 
dezelfde reden komt daar nog bij dat de meetklemmen niet 
kunnen worden verwijderd van de meetsnoeren.

PRAKTISCH ISOLATIEONTWERP 

Bewegende tangvingers zorgen ervoor dat de beveiliging tegen  
aanraken van de klemmen behouden blijft wanneer een klem 
wordt gesloten maar ook dat ze achteruitveren en zo toelaten  
dat de metalen tanden van de klem bij gebruik ongehinderd  
contact maken met het te meten onderdeel.

	   Meggerklemmen worden getest a.d.h.v. de IEC standaard 
testvinger voor kruipweg en luchtweg.

PRAKTISCH TANGONTWERP

     

Gebogen tangstukken laten een betrouwbare verbinding toe 
omheen te meten onderdelen en platte tanguiteinden zorgen 
voor een uitstekende verbinding en nauw aansluiten van 
afzonderlijke draden.

Optionele meetsnoeren

MIDDELGROTE EN GROTE MEETKLEMMEN

Bovenstaande meetsnoeren met middelgrote en grote maten 
geïsoleerde klemmen zijn beschikbaar om als optie te worden 
geleverd in de lengten 5 m, 8 m, 10 m en 15 m. Deze opties 
worden weergegeven in de bestelinformatielijst achteraan dit 
gegevensblad.  Deze meetsnoeren kunnen ook worden 
geleverd als niet-standaard lengten in functie van een 
specifieke toepassing / vereiste. Neem contact op met 
Megger voor een prijsopgave; het zou kunnen dat er 
minimale bestelhoeveelheden van toepassing zijn.

COMPACTE KLEMMEETSNOEREN 

Deze klemmen zijn ontworpen om te worden vastgeklemd 
op te meten onderdelen waarbij de toegankelijkheid 
beperkt is. Er zit geen isolatie op deze klemmen



	  
De strengste veiligheidsmaatregelen moeten worden 
genomen om elektrische schokken te vermijden bij het 
aansluiten/loskoppelen, omwille van de niet-geïsoleerde 
metalen klemmen.

Kwalificatie kabelisolatie:  12 kV (DC) (aangegeven op 
kabel) 

Kabeltype:  Flexibele dubbel geïsoleerde silicone (binnenste 
isolatielaag in witte kleur om beschadiging te benadrukken)

COMPACTE MEETKLEM MET AFGESCHERMDE KABEL 
5 OF 10 KV

De klemmen zijn ontworpen om te worden vastgeklemd op 
te meten onderdelen waarbij de toegankelijkheid beperkt 
is. Er zit geen isolatie op deze klemmen. De strengste 
veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen 
om elektrische schokken te vermijden bij het aansluiten/
loskoppelen, omwille van de niet-geïsoleerde metalen 
klemmen. De set afgeschermde meetsnoeren bestaat uit: 
  

	  

   
     

     

■	 een zwart/negatief meetsnoer dat afgeschermd is.
■		een rood/positief meetsnoer dat niet afgeschermd is.

Kwalificatie kabelisolatie: 5 kV of 10 kV (DC)
Kabeltype: Flexibele afgeschermde PVC

Opmerking: Afgeschermde meetsnoeren zijn een 
belangrijk hulpmiddel voor hen die in omgevingen met 
hoge storingsruis moeten werken en/of op locaties waar 
meetsnoerlekkage een probleem zou kunnen zijn.

 
SETS MEETSNOEREN STUURCIRCUITS 

Deze set snoeren met sonde en klemmen is ontworpen voor 
het meten van laagspanningscircuits met te meten spanningen 
tot 1 kV.

De isolatie is alleen ontworpen om de gebruiker te beschermen 
tegen de output van de Megger-isolatieweerstandsmeters van 
5 kV en 10 kV ingesteld voor een maximale uitgangsspanning 

van 1 kV. Gebruik deze snoerenset niet bij spanningen van 
meer dan 1 kV.

	  

Kwalificatie 
kabelisolatie: 1 kV dc 

SET MEETSONDE EN KLEMMENSNOER MET 
ZEKERING

Deze set van meetsnoeren met sonde en klemmen met  
zekering is ontworpen voor het meten van laagspannings-
circuits met te meten spanningen tot 1 kV. De set meet-
snoeren is conform GS38 en uitgerust met FF500 mA 
zekeringen van 50 kA, die het toelaten om op een veilige 
wijze spanningsmetingen uit te voeren wanneer het door de 
gebruiker instelbare bereik voor de spanningsmetingen op de 
MIT515, MIT525 en MIT1025 toestellen wordt gebruikt.

De isolatie is alleen ontworpen om de gebruiker te beschermen 
tegen de output van de Megger-isolatieweerstandsmeters van 
5 kV en 10 kV ingesteld voor een maximale uitgangsspanning 
van 1 kV. Gebruik deze snoerenset niet bij spanningen van 
meer dan 1 kV.

Kwalificatie kabelisolatie: 
1 kV 

Voor verdere informatie, zie toepassingsnota op de sets 
geïsoleerde snoeren van de isolatiemeters voor 5 kV 
en 10 kV. Dit document kan worden gedownload op: 
www.megger.com
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BESTELINFORMATIE
Artikel (hvh) Cat. Nr.

MIT515-UK 1001-935

MIT515-US 1001-936

MIT515-EU 1001-937

MIT515-AU 1001-938

MIT525-UK 1001-939

MIT525-US 1001-940

MIT525-EU 1001-941

MIT525-AU 1001-942

MIT1025-UK 1001-943

MIT1025-US 1001-944

MIT1025-EU 1001-945

MIT1025-AU 1001-946

Bijgeleverde accessoires  

Gebruikershandleiding op CD

Voedingskabel 

3 m kabelset x3, medium geïsoleerde klemmen  1002-531

3 m kabelset x 3, grote geïsoleerde klemmen (alleen 

MIT1025)  1002-534

Meegeleverde accessoires (MIT525, MIT1025)  

USB-kabel  25970-041

PowerDB Lite-software

Optionele accessoires

1 kV Sets meetsnoeren

Set meetsonde en klemmensnoer met zekering  1002-913

Sets meetsnoeren stuurcircuits  6220-822

 
 
 

Artikel (hvh) Cat. Nr.

Optionele accessoires  

HV-testleidingsets

5 m kabelset x 3, grote geïsoleerde klemmen* 1002-645

8 m kabelset x 3, grote geïsoleerde klemmen 1002-646

10 m kabelset x 3, grote geïsoleerde klemmen 1002-647

15m kabelset x 3, grote geïsoleerde klemmen 1002-648

5 m kabelset x 3, medium geïsoleerde klemmen 1002-641

8 m kabelset x 3, medium geïsoleerde klemmen 1002-642

10 m kabelset x 3, medium geïsoleerde klemmen 1002-643

15 m kabelset x 3, medium geïsoleerde klemmen 1002-644

*Deze meetsnoeren kunnen ook worden geleverd als niet-
standaard lengten in functie van een specifieke toepassing / 
vereiste. Neem contact op met Megger voor een prijsopgave; 
het zou kunnen dat er minimale bestelhoeveelheden van 
toepassing zijn.

3 m kabelset x 3, blootliggende klemmen  8101-181

8 m kabelset x 3, blootliggende klemmen  8101-182

15 m kabelset x 3, blootliggende klemmen  8101-183

Gecontroleerde HV-teskabelsets 

3 m, 5 kV gecontroleerde ongeïsoleerde  

kleine klemmen 6220-835

15 m, 5 kV gecontroleerde ongeïsoleerde  

kleine klemmen  6311-080

3 m, 10 kV gecontroleerde ongeïsoleerde  

kleine klemmen  6220-834

10 m, 10 kV gecontroleerde ongeïsoleerde  

kleine klemmen  6220-861

15 m, 10 kV gecontroleerde ongeïsoleerde  

kleine klemmen  6220-833

Overige  

CB101, 5 kV kalibratiedoos  6311-077

Kalibratiecertificaat - CB101  1000-113

UKAS kalibratiecertificaat CB101  1000-047


