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Operare ușoară, modernă, cu taste de funcții în loc de 

selector

Detectarea și selectarea automată a parametriilor măsurați 
prin sesizarea locului de conectare a pinilor

Previne setările incorecte

Valoare efectivă reală - TRMS

Ecran LCD mare, cu iluminare

Multimetru digital

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Instrumentele din familia de multimetre digitale testo 760 

cuprinde trei modele pentru toate sarcinile importante de 

măsurare electrice. Tastele funcționale înlocuiesc selectorul 

tradițional la toate cele trei instrumente, rezultând într-o  

operare mai ușoară și o mai mare fiabilitate. Setările 

incorecte sunt acum imposibile, deoarece parametrii de 

măsurare sunt detectați în momentul conectării pinilor 

de măsurare și datorită iluminării tastelor funcționale 

corespunzătoare. Modelul testo 760-1 este versiunea 

standard pentru măsurătorile de zi cu zi. Testo 760-2 se 

diferențiază printr-un domeniu mai mare de măsurare a 

curentului, măsurarea valorii efective reale și un filtru trece 

jos. Testo 760-3 este modelul cu cele mai multe specificații 

având în plus față de caracteristicile celorlalte două modele 

domeniul de măsurare tensiune de până la 1000 V și 

intervale mai mari de măsurare a rezistenței și a frecvenței.
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testo 760-1 / testo 760-2 / testo 760-3

testo 760-1

testo 760-2

testo 760-3

Multimetru digital testo 760-1, include 
baterii și 1 set de cabluri de măsurare

Multimetru digital TRMS testo 760-2, include 
baterii, 1 set de cabluri de măsurare și 1 adaptor 
pentru termocuplă tip K

Multimetru digital TRMS testo 760-3, include 
baterii și 1 set de cabluri de măsurare

Cod produs 0590 7601

Cod produs 0590 7602

Cod produs 0590 7603

Date tehnice/Accesorii

Date tehnice testo 
760-1

testo 
760-2

testo 
760-3

Valoare efectivă 
reală RMS

– P

Precizie P 0.1 %

AC/DC interval de 
măsurare tensiune

0.1 mV la 600 V 0.1 mV la 
1,000 V

AC/DC interval de 
măsurare curent

1 mA la 10 A 0.1 µA la 10 A

Interval de măsurare 
rezistență

0.1 la 40 MΩ 0.1 la 60 MΩ

Interval de măsurare 
frecvență

0.001 Hz la  
500 kHz

0.001 Hz la  
10 MHz

0.001 Hz la  
30 MHz

Interval de măsurare 
capacitate

0.001 nF la 
200 µF

0.001 nF la 
30,000 µF

0.001 nF la 
60,000 µF

Interval de măsurare 
temperatură

– -20 la +500°C

Test de continuitate P
Testare diodă P
Ecran (cifre) 4,000 6,000

Supratensiune CAT4/300 V 
CAT3/600 V

CAT4/600 V 
CAT3/1,000 V

Clasa de protecție IP 64

Temperatura de 
operare

-10 la +50°C

Temperatura de 
depozitare

-15 la +60°C

Dimensiuni 167 x 84 x 45 mm (L x Î x l)

Greutate 268 g

Garanție 2 ani

Certificări TÜV, CSA, CE
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testo 760-1/-2 accesorii Cod 
produs

Set de 5 siguranțe de rezervă de 11 A/600 V 0590 0005

Set de 5 siguranțe de rezervă de 440 
mA/600 V 

0590 0007

testo 760-2/-3 accessories

Adaptor termocuplă (Tip K) 0590 0002

Adaptor clește ampermetric 0590 0003

testo 760-3 accessories

Set de 5 siguranțe de rezervă de 11 A/1000 
V

0590 0004

Set de 5 siguranțe de rezervă de 440 
mA/1000V

0590 0006

testo 760-1/-2/-3 accesorii Cod 
produs

Cârlig magnetic 0590 0001

Set de clești de siguranță 0590 0008

Set de clești 0590 0009

Set cablu de măsurare standard de 2 mm 
(mufă în unghi)

0590 0010

Set cablu de măsurare standard de 4 mm 
(mufă în unghi)

0590 0011

Set cablu de măsurare standard de 4 mm 
(mufă dreaptă)

0590 0012

Set pentru extensie cablu de măsurare 
(mufă dreaptă)

0590 0013

Set pentru extensie cablu de măsurare 
(mufă în unghi)

0590 0014

Geantă de transport testo 760 0590 0016
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