
ỨNG DỤNG:

• Máy điện quay
• Máy biến áp
• Cáp điện
• Máy phát điện áp cao
• Mạch điện 
• Van chống sét

• Các bộ chuyển đổi đo lường

TIÊU CHUẨN:

• Thiết bị hoạt động: 
     IEC/EN 61557-2
• Tương thích điện từ:
     (EMC) EN 61326 Class B
• An toàn: 
     EN 61010-1 (Thiết bị),
     EN 61010-031 (Phụ kiện)

5 kV CAT III
600 V

MI 2077 TeraOhm 5 kV là thiết bị đo điện trở cách điện có độ chính xác cao, có khả 
năng đo chỉ số phân cực (PI), hệ số hấp thụ điện môi (DAR), hệ số xả điện môi (DD), hệ 
thống cách điện dung. Thiết bị gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng, có khả năng làm việc trong 
môi trường nhiễu điện từ cao, tự động xả  dòng tải sau khi hoàn thành phép đo. Đó chỉ là 
một số trong nhiều đặc điểm nổi bật của thiết bị thử nghiệm Metrel HV so với các sản 
phẩm khác có trên thị trường.

Đo điện trở cách điện cao: 
• Điện áp DC thử nghiệm từ 250V đến 5000V, mỗi bước 50V
• Dải đo lên đến giá trị 5 TΩ;
• Thiết lập thời gian từ 1 giây đến 90 phút;
• Đo điện dung lên đến 50 µF. 

Đo điện áp bước của điện trở cách điện:
• Điện áp thử nghiệm DC lên đến 5000V tự động chia thành 5 bước;
• Tự động điều chỉnh thời gian kiểm tra

Khả năng chịu điện áp thử nghiệm đến 5000 V: 
• Đo dòng rò cách điện; 
• Điều chỉnh độ dốc điện áp thử nghiệm;
• Cài đặt khởi tạo dòng điện kiểm tra từ 1 mA đến 1.4 mA;
• Cài đặt thời gian kiểm tra từng bước điện áp .

Tính năng khác: 
• Điện áp và tần số đạt giá trị tới 600 V AC/DC;
• Tự động xả tải điện dung;
• Bảo vệ thiết bị đầu cuối nhằm loại bỏ ảnh hưởng cách điện của dòng rò bề mặt;
• Màn hình hiển thị dạng số và đồ thị;
• Máy có bộ sạc pin bên trong;
• Phần mềm kết nối PC sử dụng thuận tiện (optional);
• Cổng giao tiếp cách ly RS232.

THIẾT BỊ KIỂM TRA

CÁCH ĐIỆN - ĐIỆN ÁP 
MI 2077  TeraOhm 5 kV



THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
MI 2077           

• Thiết bị TeraOhm 5 kV
• Túi sách
• Cáp nguồn
• Dây đo kiểm tra 2 m, 2 cuộn (đen, đỏ)
• Dây đo bảo vệ, 2 m, cùng với kẹp xanh 
• Đầu kẹp đo, 2 cái (màu đen)
• Đầu đo kiểm tra, 2 cái (đen, đỏ)
• Sổ tay “Hướng dẫn kiểm tra cách điện” 

trên CD
• Tài liệu hướng dẫn sử dụng
•  Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng

Màn hình  ma trận LCD lớn cho phép 
hiển thị dữ liệu dạng số và đồ thị. Trình 
bày đồng thời các kết quả và thông số 
đo cách điện. Tích hợp bộ điểm thời 
gian và đồng hồ thời gian thực

Lưu trữ đến 1000 kết quả đo trong bộ 
nhớ của TeraOhm 5kV. Thông qua phần 
mềm TeraLink PC kết nối thiết bị với 
máy tính  có thể quản lý các kết quả đo 

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

THỐNG SỐ KỸ THUẬT

Phụ kiện Mã SP Mô tả SP

A	1046
6 x 1.2 V NiMH

A	1056 PC SW TeraLink cùng 
với cáp RS 232

A	1171 RS232 / USB adapter
cáp 1m

S	2036 Đầu kẹp đo HV, 2 
cái (đen đỏ)

S	2039 Dây đo 5 kV có bảo 
vệ 5m, 2 cái

S	2042
Dây đo 5 kV có bảo 
vệ kèm đầu đo 10m, 
2 cuộn

S	2044
Dây đo 5 kV có bảo
vệ kèm đầu đo 15m,
2 cuộn

Chức năng Dải đo
Độ 

phân giải Cấp chính xác

Điện trở cách điện

0 kΩ … 999 kΩ
1.00 MΩ … 9.99 MΩ
10.0 MΩ … 99.9 MΩ
100 MΩ … 999 MΩ
1.00 GΩ … 9.99 GΩ
10.0 GΩ … 99.9 GΩ
100 GΩ … 999 GΩ 
1.00 TΩ … 5.00 TΩ

1 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
10 MΩ
100 MΩ
1 GΩ
10 GΩ

±(5 % of reading + 3 digits)
±(5 % of reading + 3 digits)
±(5 % of reading + 3 digits)
±(5 % of reading + 3 digits)
±(5 % of reading + 3 digits)
±(5 % of reading + 3 digits)
±(5 % of reading + 3 digits)
±(5 % of reading + 3 digits)

Điện áp kiểm tra 0 V … 5500 V 1 V ±(3% of reading + 3 V)

Dòng rò 
cách điện

0.00 nA … 9.99 nA
10.0 nA … 99.9 nA
100 nA … 999 nA
1.00 µA … 9.99 µA
10.0 µA … 99.9 µA
100 µA … 999 µA
1.00	mA	…	1.54	mA

0.01 nA
0.1 nA
1 nA
10 nA
100 nA
1 µA
10	µA

±(5% of reading + 0.05 nA)

Hệ số hấp thụ điện 
môi (DAR)

0.01 … 9.99
10.0 … 100.0

0.01
0.1

±(5 % of reading + 2 digits)
±5 % of reading

Chỉ số phân
cực (PI)

0.01 … 9.99
10.0 … 100.0

0.01
0.1

±(5 % of reading + 2 digits)
±5 % of reading

Hệ số xả điện môi 
(DD)

0.01 … 9.99
10.0 … 100.0

0.01
0.1

±(5 % of reading + 2 digits)
±5 % of reading

Điện áp AC / DC 0 V … 600 V 1	V ±(3%	of	reading	+	3	V)
Tần só 45.0 Hz … 65.0 Hz 0.1 Hz ±0.2	Hz

Điện dung
0.0 nF … 99.9 nF
100 nF … 999 nF

1.00 µF … 50.00 µF

0.1 nF
1 nF
10 nF

±(5 % of reading + 2 digits) 

Nguồn pin Pin sạc, kiểu C, 6 x 1.2 V NiMH 
Hiển thị Màn hình ma trận LCD 160 x 116, có đèn nền

Phạm vi quá áp CAT III / 600 V 

Cấp bảo vệ 2 cấp
Cổng giao tiếp RS232 (hoặc USB thông qua bộ chuyển đổi )
Kích thước 265 × 110 × 185 mm
Khối lượng 2.1 kg
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