
   

Yalıtım Direnci Test Cihazı 
 

MIT515: 5kV, 10TΩ - MIT525 : 5kV, 10TΩ - MIT1025 : 10kV, 20TΩ - MIT1525 : 15kV, 30TΩ 
 

 
 

Yapılacak Testin Seçimi 

 
Sol taraftaki anahtar yardımı ile test modu seçilir. Sağ taraftaki anahtar yardımı ile de test ayarları ve 
cihaz ayarları yapılır. 
 

- IR : Insulation Resistance - Yalıtım Direnci Testi 
- IR(t) : Timed Insulation Resistance – Zamanlı Yalıtım Direnci Testi 
- DAR : Dielectric Absorption Ratio – Yüksek Gerilim Emilim Oranı Testi 
- PI : Polarisation Index Test – Polarizasyon Bilgi Testi 
- DD: Dielectric Discharge – Yüksek Gerilim Deşarj Testi (MIT515’te bu özellik yoktur.) 
- SV : Step Voltage – Voltaj Adım Testi (MIT515’te bu özellik yoktur.) 
- Ramp Test – Ramp Testi 



   

Bozulma ve Yanma Modlarının Kullanımı  
 
Bozulma modunda herhangi bir istenmeyen durum tespit edildiğinde test yarıda kalarak, uyarı 
vermektedir. Fakat yanma modunda ise test istenmeyen bir durum tespit etse de devam eder. 
Burada testin devam etmesinin nedeni istenmeyen durum olan izolasyonun üzerinde yanma etkisi ile 
karbon izi bırakmaktır. Yanma modu sadece 500 V ve üzeri test gerilimlerinde çalışır. 
 
Bu modların seçimi yapılırken sağ ve sol yön ok tuşları kullanılır. Bozulma modunu seçmek için sağ, 
yanma modunu seçmek için sol yön tuşuna basılı tutmak gerekir. Herhangi bir ayar yapılmadığı 
taktirde default modu yani bozulma modu aktif olmaktadır. Bu işlem öncesinde voltaj değeri de ilgili 
anahtardan seçilmelidir. 
 

 
 
Voltmetre Özelliğinin Kullanımı  
 
Bu seri cihazlarda AC ve DC olarak 30-660 V arası gerilim ölçümü yapılabilir. Bu ölçüm 
gerçekleştirilmesi için anahtarın aşağıdaki modu kullanılır. Bu modda ölçüm yapılırken + ve – bağlantı 
problar kullanılır. Koruma probu bu modda takılı olmamalıdır ve kullanılmamalıdır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Cihaz Ayarlarının Resetlenmesi 
 
Cihaz üzerine yapılan tüm ayarların fabrika ayarlarına gelmesini sağlamak için OK+ekran arka ışığı 
tuşuna basılırken sağ anahtar OFF modundan ayar anahtarı moduna alınır. Bu işlem yapılırken cihazın 
enerji bağlantı kablosu çıkarılmalıdır. 
 

 
 

Cihaz Ayarlarının Yapılması 
 
Cihaz üzerinde bulunan saat, alarm, sıcaklık vb. değerleri ayarlayabilmek için ayar anahtarının olduğu 
sağ anahtarın ilgili kısmı seçilir. 
 

 
Yalıtım Direnci Testinin Yapılması 
 
Cihazın gerekli ayarları yapıldıktan sonra yalıtım direnci testi yapılabilir. Gerekli mod ve gerekli voltaj 
değeri yukarıda tarif edildiği şekilde seçilmelidir. Test öncesinde test edilecek yalıtım üzerinde 
herhangi bir reaktif yük olmadığı kontrol edilmeli ve deşarj edilmelidir. 
 
MIT1525 modelinde 15 kV testi yapılırken toprak bağlantı noktası bağlı olması gerekmektedir. 
 
Test esnasında 6mA’den daha yüksek bir test akımı meydana gelecek olursa cihaz alarm sesi verecek 
ve ekranda aşağıdaki uyarı işaretini gösterecektir.  
 

 
Test başlatılırken TEST butonuna 3 saniye basılı tutmak gerekmektedir. Aynı durum testi durdururken 
de geçerlidir. Test yarıda durdurulduğunda cihaz otomatik olarak deşarj özelliği ile yalıtım üzerindeki 
yükü boşaltacaktır. Test bittiğini gösterir LED uyarı lambası sönmesidir. Test normal süresinde 
bittiğinde de yarıda durdurulduğunda da aynı şekilde bu LED uyarı lambasının sönmesi beklenmelidir. 
 
 
 
 



   

DAR ve PI Ölçümlerinin Yapılması 
 
Bu ölçümler değişik zaman aralıkları ile yapılan yalıtım dirençlerinin karşılaştırılması ile uygunluğunun 
değerlendirilmesi esasına göre yapılmaktadır. 
 
DAR ölçümü 60s’lik ölçümün 30sn’lik ölçüme olan oranının sayısal olarak değerinin aşağıdaki tabloya 
göre değerlendirilmesi ile sonuca eriştirilir. 
 

DAR = IR60sn / IR30sn 

Yalıtım Özelliği DAR Sonucu 

Zayıf <1 

Kabul Edilebilir 1<DAR<1,4 

Çok İyi 1,4<DAR<1,6 

 
 
PI ölçümü ise 10 dakikalık ve 1 dakikalık iki ölçümün oranının aşağıdaki tabloya göre 
değerlendirilmesidir. 
 

PI = IR10dk / IR1dk 

Yalıtım Özelliği DAR Sonucu 

Zayıf <1 

Sorgulanabilir 1<PI<2 

Kabul Edilebilir 2<PI<4 

Çok İyi 4<PI 

 
Yüksek Gerilim Deşarj Testi 
 
Bu test, ürün üzerindeki yüksek gerilimin deşarj olma özelliğine sahiptir. Test edilen yalıtımın 
yaşlanma, bozulma veya boşluklara sahip olup olmadığını gözlemleyen bir testtir. Aşağıdaki 
görselde gözüken ayarlar yapılarak test başlatılır. 
 

 
Test sonucunda ölçülen değer hesaplanarak durumu gözden geçirilir. 
 

DD= I1min/(VxC) 
 
1 dakikalık deşarj akımının test voltajı ile kapasitans değerinin çarpımına bölünmesi. 

Yalıtım Özelliği DD Sonucu 

Kötü >7 

Zayıf 4<DD<7 

Sorgulanabilir 2<DD<4 

İyi <2 

Homojen 0 



   

 Adım Voltaj Testi 
 
Bu test senkron ve asenkron AC motorlardaki stator ve rotor sarımlarına ve DC motorlardaki armatür 
ve alan sargılarına uygulanabilen kontrollü bir aşırı gerilim testidir. İzolasyonun aşırı gerilim testi için 
uygun olup olmadığını belirlemek için bu testten önce bir PI testi yapılması tavsiye edilir. Aşırı voltaj 
testi için sargının uygunluğunu doğrulamak üzere bir PI testi yapıldıysa, aşırı gerilim testi yapılmadan 
önce sargı tamamen boşaltılmalıdır. 
 
Test sırasında uygulanan voltaj 5 dakikalık test esnasında her dakikada belli kademe ile artarak son 
dakikada maksimum değere ulaşmaktadır. (Adım voltaj testi denmesinin nedeni bu durumdur.) 
 
Bu testte ayar anahtarı aşağıdaki konumlarda bulunmalıdır. 
 

 
Ramp Gerilim Testi 
 
Adım voltaj testine benzeyen ramp gerilim testi, daha iyi kontrol sağlayan bir izolasyon arızası testidir. 
Adım voltaj testine göre daha hızlı adımlar ile yükselir.  
 
Bu test yapılmadan önce PI testi yapıldıysa sargılar tamamen boşaltılmalıdır. MIT525, MIT1025 ve 
MIT1525 modelleri için voltaj rampası 1 kV/min değerindedir. Ayar tuşundaki voltaj değerleri 
seçilerek kv/dk değeri değiştirilebilir. OK tuşuna basıldıktan sonra TEST tuşuna basılarak test başlatılır. 
 
Bu test yapılırken de aşağıdaki görselde görülen konum anahtarı seçilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Batarya Göstergesi  
 

 
 
  
Hata Göstergeleri 
 
Cihaz aşağıdaki kodlar ve ona karşılık gelen açıklaması ile hata kodu gösterir.  
 

‘Err’ kodu (Hata Kodu) Hatanın Açıklaması 

2 Limit üstünde çıkış voltajı 

3 Hafıza doluluğu 

4 Yüksek gerilim kartının kontrol ana kartı ile uyumsuzluğu 

5 Düşük batarya hatası 

6 Kontrol kartında var olan iletişim kartı bağlantısı hatası 

7 Test butonu takılma hatası 

8 Ölçüm kartı i2c hatası 

9 Ölçüm kartının ara kart ile iletişim hatası 

10 İzolasyon güç kaynağının kesilmesi 

11 Cihazın otomatik kapanamama hatası 

12 Yüksek gerilim devresi kontrol hatası 

 
Bu tarz bir hata ile karşılaşıldığında cihaz tamir edilmeye çalışılmamalı tarafımıza iletişime geçilerek 
MEGGER’in konuyu çözmesi beklenmelidir. 
 


