
DESCRIPTION

MFT1845 multifunktionstestare är utformad för att testa 
elinstallationer med låg spänning, särskilt på platser med höga 
nivåer av störningar. Den klarar alla mätningar som krävs för att 
slutföra den nödvändiga elcertifieringen inom bostads-, industri-, 
och handelsmiljöer, och inkluderars: 

 � Spänning och frekvensmätning (TRMS) 

 � Isolationstest med 100 V, 250 V, 500 V och 1 000 V 
inklusive inkopplingsskydd mot spänningsförande 
strömkretsar upp till 600 V även när ett isoleringstest 
är låst 

 � Kontinuitetsresistans vid 200 mA eller 15 mA 

 � Automatisk start – inget behov av att trycka på TEST, 
så att båda händerna är fria att hålla proberna 

 � Resistans upp till 100 kΩ med snabb 
kontinuitetssummer och ställbara tröskelnivåer 

 � Jord-slingimpedanstestning, med: 

 � Ny 3-trådig teknik utan utlösning

 � Ny relevanssmätare för mätvärdena

 � 2- och 3-trådigt intervall utan utlösning

 � 2-trådigt starkströmsläge inklusive fas till fas 

 � Utlösningsvillkorsmätning upp till 20 kA

 � Test av JFB, inklusive: 

 � Typ AC, A, S, B och programmerbar JFB 

 � Trefas-JFB

 � Automatisk testrutin 

 � Felspänningsindikering (beröring) 

 �  Jordtagstest 

 � 2-polig/3-polig*, ART* och jordspettsfri* teknik  

* med lämpliga tillvalstillbehör

Ny teknik för slingimpedanstest:

MFT1845 innehåller en ny slingtestningsteknik utan utlösning som: 

 � Förhindrar inverkan från JFB på det totala 
slingimpedansvärdet.

 � Snabbare slingtest utan utlösning ner till 8 sekunder.

Denna teknik möjliggör även testning av slingimpedans genom  

10 mA JFB av typ AC och A.

Ny “relevansmätare” för mätvärdesanalys 
(patentsökt)

Meggers nya “relevansmätare” överlappar den nya 
slingimpedansmätningen utan utlösning. Eftersom 
slingimpedansvärden kan påverkas dramatiskt av störningar i 
kretsen, visar relevansmätaren precisionen hos den uppmätta 
slingimpedansen. Den digitala ARC-visaren indikerar att 
analysprocessen utförs och mätningen övervakas kontinuerligt och 
justeras vid störningar, vilket resulterar i ett avsevärt förbättrat och 

repeterbart testresultat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

MFT1845 erbjuder ett brett utbud av testfunktioner, utformade 
för alla sorters tester och verifieringar av elinstallationer med låg 
spänning i byggnadskablage och distributionstestscenarier. MFT1845 
är IEC 61010 CAT IV 300 V-klassad för säker anslutning överallt inom 
LV-nätverk på en- och trefas-system.
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 � Förbättrad teknik utan utlösning för 
slingimpedansmätning

 � “Relevansmätare” för mätvärdesanalys 
(patentsökt)

 � Fullt kompatibelt installationstest för en- 
och trefas

 � 10 mA till 1 A JFB-test för en- och trefas

 � Jordtestning och jordspettsfri testning för 
elektrodresistansmätning*

 � Enkelt färgkodat funktionsval

 � Fungerar för höger- och vänsterhänta

 � Internminne och Bluetooth®-
kommunikation 

 � EN61010 CAT IV-säkerhetsklassning och 
tåligt IP54-hölje 
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En unik modern design gör att den kan köras stående på golvet, 
på en stege eller plattform, och är optimerad för att hängas runt 
användarens hals. Dubbla TEST- och LÅS-knappar – ett par på varje 
sida – gör det enkelt att utföra mätningar med vänster eller höger 

hand. 

Allmänna funktioner:
Enkelt att plocka upp och använda, med färgkodade 

funktionskontroller som gör det lätt att snabbt välja intervall. Minskar 

även risken att använda fel funktion eller intervall. Stor och tydlig 

bakgrundsbelyst skärm med Meggers digitala/analoga visare, som 

visar fluktuerande avläsningar medan de dubbla digitala mätarna 

visar exakta värden från mätningen samtidigt med testparametrarna, 

till exempel utspänningen vid isolationstestning samtidigt med 

resistansvärdet i MΩ. 

Synliga och hörbara säkerhetsvarningar är av största vikt när det gäller 

säkerhet under testning, och i MFT1845  ingår fullt inkopplingsskydd 

med säkerhetsvarningar när en riskfylld spänning upptäcks vid 

mätning. Om en krets är spänningsförande under isolerings- eller 

kontinuitetstestning, visas spänningen på skärmen. Om spänningen 

överstiger en säkerhetsnivå avbryts testningen och en varningssignal 

hörs. MFT1845 har inbyggda uppladdningsbara batterier och en 

laddare med en laddningstid på mindre än 4 timmar, för att minska 

ägarens kostnader.

Nya MFT1845 är konstruerad för tuffa miljöer och med högsta möjliga 

driftsäkerhet. Den har bland annat ett gummihölje för extra skydd 

och bättre grepp, IP54-skydd mot damm och vatten och en EN61010 

CAT IV-säkerhetsklassificering. Det klassledande inkopplingsskyddet 

säkerställer att MFT kan motstå oavsiktligt missbruk och snabba 

spänningsövergångar som andra testare inte klarar. Allt detta i ett 

intuitivt och lättanvänt verktyg utan dolda menyer eller komplicerade 

skärmar. I instrumentet ingår en standard tretrådigt kabelsats och en 

testkabel med stickkontakt, en givare med testknapp för enkel och 

snabb testning, ett 12 månaders kalibreringscertifikat och en garanti 

som kan uppgraderas kostnadsfritt till 3 år. MFT1845 levereras i en 

stor mjuk väska med mycket utrymme för extra tilläggsutrustning, 

till exempel jordelektrodtestkit som innehåller 2 spett och 3 långa 

testkablar

PRODUKTVALSTABELL

MFT1845

Isolationsintervall

100 V �

250 V, 500 V �

1 000 V �

Testspänning �

Justerbar summertröskel �

Kontinuitets- och resistansområde

200 mA test �

15 mA test �

Justerbar summertröskel �

JFB-tester MFT1845

1/2 x I, 1, 5 x I och RAMP JFB-test �

2 x I �

Snabb ramp �

Automatiskt JFB-test �

Typ A, AC och JFB �

Typ S JFB �

Typ B (ren DC) JFB �

Programmerbar JFB �

Trefas-JFB (ingen jordning) �

10 mA �

30, 100, 300 och 500 mA JFB �

1 000 mA JFB �

Slingtestning

2- och 3-tråds icke utlösbar L–PE �

2-tråds hög strömstyrka L~L och L~N �

50 V till 480 V (L~N)

50 V till 280 V (L~PE)
�

Fas till fas-tester (L~L) �

PSCC och PFC (max 20 kA) �

Beröringsspäning  
(0 V~253 V)

�

Jordningstest

2-polig * �

3-polig * �

3-polig ART-teknik * �

Mätning utan jordspett * �

Övriga funktioner

Mätning av nätspäning �

TRMS �

Mätning av strömstyrka * �

Fasrotation �

Bakgrundsbelysning �

Automatisk avstängning �

Kalibreringscertifikat �

Laddningsbara batterier/laddare ingår �

SP5 prob ingår �

3 års garanti (vid registrering) �

Inbyggt minne med Bluetooth®-nedladning �

CAT IV 300 V/CAT III 600 V �

IP54 �

Relevansmätare med störningsreducering �

Ny maskinvara för slingtesten �

 

* kräver extra tillbehör
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SPECIFIKATIONER

Isolationstest

Utspänning  -0 % +20 % max, vid mätning med  

 upp till 2 ohm last

Spänningsdisplay  ±3 % ±3 siffror ±0,5 % av  

 uppmätt spänning

Kortslutningsström  1,5 mA nominell testström

Testström vid belastning  1 mA vid minsta godkända isoleringsvärde

Isoleringsprecision

1 000 volt 10 kΩ ~ 999 MΩ  ±3 % ±2 siffror 

500 Volt  10 kΩ ~ 500 MΩ  ±3 % ±2 siffror 

 >500 MΩ ±10 %  ±4 siffror 

250 Volt  10 kΩ ~ 250 MΩ  ±3 % ±2 siffror 

 >250 MΩ ±10 %  ±4 siffror 

100 Volt  10 kΩ ~ 100 MΩ  ±3 % ±2 siffror 

 >100 MΩ ±10 %  ±4 siffror 

Resistans och kontinuitet

0,01 Ω ~ 99,9 Ω  ±2 % ±2 siffror

100 Ω ~ 99,9 kΩ  ±5 % ±2 siffror

Tomgångsspänning  5 V ±1 V

Testström  (0 Ω ~ 2 Ω) 

 205 mA ±5 mA 

 15 mA ±5 mA (valbart)

Slingtest

Fas till jord/neutral försörjning 

 48 V ~ 280 V (45 Hz ~ 65 Hz)

Fas till fas-försörjning  48 V ~ 500 V (45 Hz ~ 65 Hz)

L–N/L–L-tester  ±5% ±3 siffror

L-E tester 
†
 

0.,1 Ω ~ 39,9 Ω  ±5% ±5 siffror ± störningstolerans  

40,0 Ω ~ 1 000 Ω  ±10% ±5 siffror

Displayintervall  0,01 Ω ~ 999 Ω

Fas till jord PFC-utlösningsvillkor  

 20 kA

Fas till fas PSCC-utlösningsvillkor 

 20 kA

†
 Referensförhållanden tillämpas

Info om testmiljöer finns under servicedata

JFB-tester

Matning upp till 100 mA 

 48 V ~ 480 V (45 Hz ~ 65 Hz)

Matning upp till 1 A 48 V ~ 280 V

JFB-typ typ AC, A, S 

 typ B (ren DC)

Icke utlösbart test (1/2xI)   –10% ~ –0%

Utlösbart test  (1xI, 2xI och 5xI) +0% ~ +10%

Ramptest

Beröringsspänning  (0 ~ 253 V)  +5 % +15 % ±0,5 V

Utlösningstid  ±1 % ±1 ms

Utlösningsström ±3 %

Step increments

VAR (variable RCD selection)  

10 mA ~ 50 mA  1 mA steps

50 mA ~ 500 mA  5 mA steps

500 mA ~ 1000 mA  10 mA steps

Stegnivåer

Spänning 10 V ~ 600 V 

 (15 ~ 400 Hz) sann RMS 

 ±3 % ± 1 V ±2 siffror

Indikation på fasrotation

 L1–L2–L3 och L1–L3–L2

Frekvens 15 Hz ~ 99 Hz ±0,5 % ±1 siffra 

 100 Hz ~ 400 Hz ±2,0 % ±2 siffror

Frekvensupplösning 0,1 Hz

Strömförsörjning

Batterier   IIEC LR6 typ AA alkaliska batterier 

 (6 celler – medföljer) 

 eller 1,2 V NiMH  

 (laddningsbart 6-pack – medföljer)

Nätladdare för inbyggd laddning (normalt 4 timmar) 12 V billaddare 

(cigarettändarkabel – tillval)

Jordningstest

Upplösning 0,01 Ω

Ström 0,45 mA eller 4,5 mA

Störningsundertryckning 20 V pk/pk (7 V rms)

Maximal givarresistans Rp och Rc 

 100 kΩ vid 50 V 

 5 kΩ vid 25 V

2- och 3-polsmetod (0,01 Ω ~ 1,999 kΩ) 

 ±2,0 % ±5 siffror 

 ART-metod (1,00 Ω ~ 1,999 kΩ) 

 ±5,0 % ±5 siffror

Mätning utan jordspett (1,00 Ω ~ 199 Ω) 

 ±7,0 % ±5 siffror

Aktuell  

(via tångoption) 

 ±5,0 % ±3 siffror.

Område 0,1 mA till 200 A ac

Upplösning 0,1 mA
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mV sensoringång

Inklusive temperatur (tredjepartsmodul) 

 ±1,0 % ±2 siffror

Intervall  0,0 mV till ±199,9 mV DC

Upplösning  0,1 mV

Datalagring

Kapacitet: 1 000 mätresultat

Bluetooth® -kommunikation

Säkerhet IEC 61010-1:2010 

 IEC 61010-30:2010 

 IEC 61010-031:2008 

 600 V CAT III / 300 V CAT IV 

 (Max fas till fas 600 V) 

 IEC 61557:2007 del 1 till 10

EMC IEC61326 utgåva 2 områdesklass B

Drifttemperaturområde och luftfuktighet 

 -10 °C ~ +55 °C  

 90 % relativ fuktighet vid +40 °C max

Förvaringstemperaturområde och luftfuktighet 

 -25 °C ~ +70 °C

Maximal höjd över havet  

 2000 m

Vikt (instrument och väska)  

 1 kg (med batterier, exklusive väska)

Mått (instrument och väska) 

 150 mm H x 85 mm B x 235 mm D

IP-klassning IP54

Kalibreringstemperatur 

 +20 °C

Temperaturkoefficient 

 <0,1% per °C

Ordet PowerSuite är ett registrerat varumärke som tillhör Megger 

Limited.

Bluetooth® -märket och logotypen tillhör Bluetooth SIG, Inc. och 

Meggers användande av sådana märken sker under licens.

BESTÄLLNINGSINFORMATION
Beskrivning Beställningskod

MFT1845-CH-DE-FR-IT 1009-988 

MFT1845-SC-DE-NL-EN 1009-989

Medföljande tillbehör

Tryckt snabbstartguide

Fullständig användarhandbok på CD

Kalibreringscertifikat

Prob med testknapp SP5 1007-157

Halsrem – Megger-broderad 2001-509

3-trådigt kabelsats med testspetsar och klämmor 1001-991

Euro-testkabel SIA45 (ej AU) 2000-674

AU/NZ-testkabel (endast AU) 6220-828

AC-batteriladdare 1002-736

MFT bärväska    1007-463 

Valfria tillbehör

Mjuk väska med ficka för kabel/dokument 1004-326

Avsäkrad 10 A kabelsats (röd/blå/grön)  
med testspetsar och klämmor 1001-975 

XTL30 förlängningstestkabel 30 m 2007-997

XTL50 förlängningstestkabel 50 m 2007-998

Cigarrettändaradapter för laddning av batteriet. 6280-332

Testkit för jordningsspett 1001-810

3-poligt testkit för jord 6210-160

ETK30 3-poligt testkit för jord 1010-176

MCC1010 nuvarande mätklämma 1010-516

MVC1010 spänningsklämma 1010-518


