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Termékadatlap

Automatikus mérési érték felismerés

Mérési eredmény automatikus kijelzése

Feszültségmérő DIN EN 61243-3: 2010 szabvány

által tanúsított

Mérési pont megvilágítás

Cserélhető mérőcsúcsok

Áram-, és feszültség
mérő

testo 755-1
testo 755-2

A legújabb szabvány szerint készülő testo 755 áram-, és 

feszültségmérő család mindkét tagja egyedülálló, hiszen 

feszültség mellett még áramot is mérnek, ezzel a funkcióval 

ideálisak a mindennapi elektromos mérési feladatokra.

A műszer automatikusan választja ki a megfelelő beállításokat: 

a hibás működtetés megakadályozásával nagyban 

megkönnyíti a napi használatot. Mindkét műszer rendelkezik 

a legfontosabb funkciókkal, így feszültség meghatározására 

és mentesítésre,

folyóáram mérésére, ellenállás mérésre, valamint folytonosság 

vizsgálatára is alkalmas. A beépített zseblámpával a 

sötétebb helyeken is hatékonyan dolgozhat. A mérőcsúcsok 

cserélhetőségének köszönhetően, sérülés esetén nem kell 

az egész műszert kicserélni. A testo 755-2 modell széles 

áramtartományú, akár 1000 V-ig jól használható, így olyan 

speciális mérésekre is alkalmas, mint például az egypólusú 

fázis vizsgálatok és a mágneses tér mérése.
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

testo 755-1

testo 755-2

testo 755-1 áram- és feszültség mérő elemekkel,
mérőcsúcsokkal és védőkupakkal

testo 755-2 áram- és feszültség mérő elemekkel,
mérőcsúcsokkal és védőkupakkal

Rend.sz. 0590 7551

Rend.sz. 0590 7552

Mérőműszer tartozékok Rend.sz.

testo 750 / testo 755 hordtáska    0590 0017

Levehető mérőfej készlet 0590 0015

Földelt krokodilcsipesz készlet    0590 0008

Krokodilcsipesz készlet    0590 0009

ISO kalibrációs bizonylat áram és feszültség mérő 0520 0755

DAkkS kalibrációs bizonylat áram és feszültség mérő 0520 0756

Műszaki adatok / Tartozékok

Műszaki
adatok

testo 755-1 testo 755-2

Feszültség
méréstartomány

6 ... 600 V AC/DC 6 ... 1,000 V AC/DC

Áram méréstartomány 0.1 ... 200 A AC

Ellenállás
méréstartomány

1 Ω ... 100 kΩ

Folytonosság
vizsgálat

< 50 Ω

Mágneses tér
detektálása

– 100 ... 690 V AC
50/60 Hz esetén

Egypólusú
fázisvizsgálat

– 100 ... 690 V AC
50/60 Hz esetén

Kijelző 4,000

Mérési pont
megvilágítás



Túlfeszültség
kategória

CAT IV 600 V
CAT III 1.000 V

Védelmi osztály IP 64

Üzemi hőmérséklet -10 ... +50°C

Tárolási hőmérséklet -15 ... +60°C

Méretek 199 x 62 x 40 mm (H x Sz x M)

Súly 320 g

Engedélyek  CSA, CE

Szabványok EN 61243-3:2014, EN 61010-1


