
Platí do 
vypredania 

zásob 

Zrýchlite 
s Meggrom

Oslavujeme 130. výročie značky Megger uvedením novej limitovanej 
edície osvedčeného združeného revízneho prístroja MFT ! Rozhodnite 
sa pre tester inštalácií MFT v limitovane Black edícii s rozšírenými 
funkciami a získajte elektrickú kolobežku zdarma.

NOVINKA! MFT1845+ 
MFT1845+ obsahuje navyše funkciu testovania 
nabíjacích staníc pre elektromobily
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edície osvedčeného združeného revízneho prístroja MFT ! Rozhodnite

Predstavujeme osvedčený revízny prístroj

MFT v limitovanej edícii

E-KOLOBEŽKA SLIMLINE 
zdarma ku každému 
akciovému MFT !

 Kompaktná a ľahko prenosná 
(skladacia)

 Dojazd viac ako 12km
 Viac ako 20 km / h
 Nabíjací čas len 2 hod.
 Nosnosť do 100 kg
 Predný a zadný LED reflektor
 Elektronická brzda



1.420,- €*
* cena bez DPH

MFT1845+  
s patentovanou TrueLoop technológiou

Revízny prístroj MFT1845+ obsahuje všetky osvedčené 
funkcie série MFT, plus je rozšírený o vylepšenú TrueLoop 
technológiu na meranie impedancie vypínacej slučky bez 
vybavenia chrániča. 

Vlastnosti :
 Vylepšené meranie impedancie vypínacej slučky 

bez  vybavenia RCD 

 “TrueLoop” technológia (patentovaná)- 
rýchlejšie a spoľahlivejšie meranie impedancie 
slučky

 Jednofázové a trojfázové testovanie el. inštalácií 
NN

 Teraz so 6mA testom prúdových chráničov 
požadovaným pre el. nabíjacie stanice

 Meranie zemných odporov 2- a 3-vodičovou 
metódou, ako aj metódou bez rozpojenia 
zemničov

 Jednoduché ovládanie pomocou otočných 
voličov

 Interná pamäť a Bluetooth® prenos výsledkov

 Bezpečnostná kategória CAT IV 300 V podľa 
EN61010 a vysoké krytie IP54 

 Meranie izolačného odporu pri 100 V, 250 V, 500 V 
a 1000 V

 Ochrana pred pripojením na obvod pod napätím do 
600 V aj pri prebiehajúcom teste izolačného odporu

 Test spojitosti prúdom 200 mA alebo 15 mA

 Automatické spustenie testov spojitosti, 
impedancie slučky a prúdových chráničov

 Rozsah merania spojitosti do 100 kΩ 

 Bzučiak pre meranie spojitosti s nastaviteľnou 
prahovou hodnotou

 2 - a 3- vodičové meranie imedancie vypínacej 
slučky bez vybavenia prúdového chrániča

 Meranie možného skratového prúdu 

 Testovanie prúdových chráničov, vrátane chráničov 
typu AC, A, S, B a programovateľných

 Rýchlejšie meranie impedancie 
vypínacej slučky- po 4 sekundách 
dostanete prvotnú hodnotu!

 Na nezarušených obvodoch 
dostávate už po 8 sekundách 
spoľahlivý výsledok !

DE/NL/EN 1012-609

Patentovaná technológia TrueLoop meria impedanciu 
slučky rýchlejšie, pomocou indikátora spoľahlivosti 
indikuje stabilitu výsledku a garantuje presné a 
spoľahlivé výsledky aj na zarušených obvodoch. 



 MFT1845+ limitovaný model 

osvedčeného revízneho prístroja

 + E-kolobežka

 + TrueLoop technológia

 + Bluetooth prenos 
nameraných výsledkov

 + prídavná funkcia 
testovania el. nabíjacích 
staníc  (potrebný adaptér)

Akciový balík obsahuje:

Príslušenstvo obsiahnuté v štandardnom rozsahu dodávky: 

Krátky tlačený návod, plný návod na CD, kalibračný certifikát, spínaná meracia sonda, 
transportný popruh, 3- vodičová sada káblov so sondami a krokosvorkami, napájací 
kábel, transportná taška a sieťová nabíjačka.

Sada kolíkov a vodičov 
pre meranie zem. 
odporov
3 vodičová (4 m, 10 m, 15 
m), Objed. č. 1001-810
27,- €*

Testovacia a 
transportná taška 
pre MFT1800 sériu
Rozmery:
(~240x160x70mm) 
Objed. č. 1006-408
70,- €*

MCC1010 prúdové kliešte
CAT IV 600V kategória
Objed. č. 1010-516
365,- €*

MVC1010 napäťové 
kliešte
CAT IV 600V kategória
Objed. č. 1010-518
365,- €*

Sada pripoj. káblov CAT IV / 
600 V Červený/zelený/modrý 
-neistené s červenou/modrou 
dlhou sondou Objed. č.1001-991
72,- €*

Sada pripoj. káblov CAT IV / 
600 V Sada pripoj. káblov CAT IV 
/ 600 V Červený/zelený/modrý- 
istené F10A 50 kA s červenou/
modrou dlhou sondou Objed. č. 
1001-975
87,- €*

XTL30 predlžovací 
uzemňovací kábel 
30 m Objed.  
č. 2007-997

XTL50 Predlžovací 
uzemňovací kábel 
50 m Objed. č. 2007-
998 134,- €*

Voliteľné príslušenstvo*:    * nie je súčasťou akcie

Pre všetky testery série MFT:

MFT transportná taška- 
veľká
Objed. č. 1007-463
73,- €* 

3-fázový adaptér 16A  
DE-CEE16-S (zástrčka)
Objed. č. DE-060
89,- €*

3-fázový adaptér 32A
DE-CEE32-S (zástrčka)
Objed. č. DE-061
99,- €*



NOVINKA !

Čoskoro 
dostupný !
Adaptér na tesovanie el.
nabíjacích staníc
Objed. č. DE-EV1
399,- €*

TPT320 
2- pólová skúšačka   
napätia 690V LCD/LED
Objed. č. 1004-304
61,- €*

MPU690
Tester skúšačiek
napätia
Objed. č. 1001-561
129,- €*

20
ová

Ďaľšie užitočné príslušenstvo


