MEGOHMETRO
Test&Measurement

Produto adequado à Diretiva RoHS
O megohmetro 2404 é adequado à RoHS,
que proíbe produtos contendo níveis acima
dos permitidos de substâncias perigosas
como chumbo, mercúrio, entre outros.

O ÚNICO megohmetro de produção nacional que gera sua própria energia e
realiza medições precisas e sem falhas. Não utiliza pilhas ou baterias e com seu
design compacto, pode ser levado a qualquer lugar.
Design Portátil
Leve e portátil, o megohmetro
pode ser levado a qualquer lugar,
facilitando a medição onde for
necessária.

A série de megohmetros à manivela (megger) 2404 é
uma linha de fabricação nacional produzida a quase
40 anos no mercado brasileiro e tem se destacado
como um dos produtos mais vendidos na linha de
instrumentos portáteis.

Robustez e
estabilidade
na medição
Diferenciado e
preciso, garante
uma medição
segura e sem
riscos de falhas.

Principais características
• Tensão de testes em 250V/ 500V/1000V/2000V;
• Medição de tensão CA, teste de continuidade e
excelente legibilidade;
• Caixa em policarbonato, material de alta
resistência a choques e ao calor;
• Compacto e leve - 1,3 kg.
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Especificações

Principais aplicações

Motores e Transformadores

Máquinas e Equipamentos

Precisão: Medição da resistência de isolação +5% do
valor indicado na escala efetiva de medida 2, 10% do
valor indicado na escala efetiva de medida 2, menor
que 0,7% do comprimento da escala em zero e
infinito. Medição de tensão CA 10% do fundo de
escala. Medição de baixa resistência, menor que 5%
do fundo de escala.
Comprimento da escala: aprox. 88 mm (3-1/2").
Tensão nos terminais de medição: Maior de 90% da
tensão de teste no "centro" da escala ou 10% da
tensão, no infinito (quando acionado com 120 rpm ou
mais). Velocidade de Acionamento da Manivela: Maior
de 120 rpm.

Eletrodomésticos

Fios e Cabos

Aplicação Especial: Medidor de Umidade de Grãos

Acessórios: Fornecimento sem custo extra de estojo,
cabo de teste e fusíveis sobressalentes embutidos no
instrumento (para medições de baixa resistência) 2 peças.
Aplicações

Em composição com os equipamentos
adequados para medição de umidade
em grãos,o megohmetro à manivela 2404
se destaca permitindo que seja levado a
campo com precisão, e com a vantagem
de não necessitar a utilização
de pilhas e de baterias.

Distribuidor:
YOKOGAWA AMÉRICA DO SUL
TESTE & MEDIÇÃO
Tel.: (55 11) 3513-1324
E-mail: tm@yokogawa.com
http://tmi.yokogawa.com

Principalmente na área de manutenção elétrica
(corretiva e preditiva), na medição de isolação elétrica
para indústrias de:
Motores e transformadores;
Máquinas e equipamentos;
Fios e cabos;
Instalações elétricas;
Siderurgia;
Em especial, na medição de umidade em grãos.

