We measure it.

Zkoušečka napětí
a proudu
testo 755-1
testo 755-2

V

Automatická detekce měřené veličiny

A

Certifikováno jako zkoušečka napětí dle
DIN EN 61243-3:2010

Ω

Naměřené hodnoty získáte bez jakéhokoliv přepínání
a výběru v přístroji
Osvětlení měřeného místa
Výměnné měřicí hroty

Oba modely zkoušečky napětí a proudu testo 775 jsou první

Integrované osvětlení měřeného místa umožňuje zlepšenou

svého druhu: zkoušečky napětí, které splňují nejnovější

viditelnost ve tmě. Měřicí hroty jsou snadno vyměnitelné,

normy a zároveň jsou schopny měřit i proud. Toto znamená,

takže v případě poškození nemusíte vyměňovat celý přístroj.

že jsou vhodné prakticky pro všechny každodenní úkony v

Model testo 755-2 se odlišuje vyšším rozsahem měřeného

elektrotechnice. Při každém použití je automaticky zvoleno

napětí až do 1.000 V a speciálními funkcemi, např. indikace

vhodné nastavení a tím se tedy předchází nebezpečnému

napětí dotykem jedné sondy nebo indikace sledu fází.

chybnému nastavení. Oba modely obsahují všechny důležité
funkce pro určení napětí / odpojení od zdroje, pro měření
proudu a odporu a také pro test vodivosti.
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testo 755-1 / testo 755-2

We measure it.

testo 755-1
testo 755-1, zkoušečka napětí a proudu,
vč. baterií, ochrana měřicích hrotů

Technická data

testo 755-1

testo 755-2

Měřicí rozsah napětí

6 ... 600 V AC/DC

6 ... 1 000 V AC/DC

Měřicí rozsah proudu

0,1 ... 200 A AC

Měřicí rozsah odporu

1 Ω ... 100 kΩ

Zkouška vodivosti
Obj. č. 0590 7551

< 50 Ω

Zkouška sledu fází

–

100 ... 690 V AC
při 50/60 Hz

Indikace napětí
dotykem jedné sondy

–

100 ... 690 V AC
při 50/60 Hz

Cena: 3.630,- Kč

Zobrazení (dílky)

testo 755-2
testo 755-2, zkoušečka napětí a proudu,
vč. baterií, ochrana měřicích hrotů

Obj. č. 0590 7552
Cena: 4.470,- Kč

Osvětlení měřeného
místa

P

Přepěťová kategorie

CAT IV / 600 V
CAT III / 1000 V

Třída krytí

IP 64

Provozní teplota

-10 ... +50°C

Skladovací teplota

-15 ... +60°C

Rozměry (d x š x v)

199 x 62 x 40 mm

Hmotnost

306 g

Záruka

2 roky

Autorizace
Normy

Příslušenství

4 000

TÜV, CSA, CE
EN 61243-3:2010, EN 61010-1

Obj. č.

Kč

Transportní taška pro testo 750 a 755

0590 0018

710,-

Sada náhradních měřicích hrotů

0590 0015

430,-

Testo s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
telefon: +420 222 266 700
fax: +420 222 266 748
e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH a jsou platné pro rok 2016. Veškeré změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.
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