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Ficha de dados

Detecção automática de parâmetros de medição

Certificado de acordo com o padrão de testador de tensão DIN 

EN 61243-3:2014

Resultado da medição sem qualquer ativação ou seleção

Iluminação do ponto de medição

Pontas de medição intercambiáveis

Testador de 
corrente/tensão

testo 755-1
testo 755-2

Ambos os instrumentos da família de testadores de corrente/

tensão testo 755 são os primeiros de seu tipo: testadores de 

tensão que atendem aos padrões mais recentes e que também 

podem medir corrente. Isso significa que eles são adequados 

para praticamente todas as tarefas diárias de medição elétrica. 

Cada vez que são usados, eles selecionam automaticamente 

as configurações corretas e, portanto, evitam configurações 

incorretas perigosas. Ambos os instrumentos têm todas as 

funções importantes para determinar tensão/desenergização, 

para medir corrente e resistência, bem como para testes de 

continuidade.

Além disso, a lanterna integrada permite a iluminação de 

pontos escuros. As pontas de medição podem ser trocadas 

facilmente, permitindo que o instrumento não precise ser 

completamente substituído em caso de danos. O modelo 

testo 755-2 é diferenciado pela maior faixa de corrente de até 

1.000 V e funções especiais, como teste de fase monopolar e 

medição de campo magnético rotativo.
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testo 755-1

testo 755-2

testo 755-1, testador de corrente/tensão, baterias e 
pontas de medição inclusas

testo 755-2, testador de corrente/tensão, baterias e 
pontas de medição inclusas

Nº do pedido 0590 7551

Nº do pedido 0590 7552

Acessórios N° de pedido

Bolsa de transporte testo 755 / testo 770 0590 0017

Conjunto de pontas de medição de reposição 0590 0015

Testador de corrente/tensão certificado de calibração ISO 0520 0755

Testador de corrente/tensão certificado de calibração DAkkS 0520 0756

Dados técnicos/acessórios

Dados técnicos testo 755-1 testo 755-2

Faixa de medição de 
tensão

6 a 600 V CA/CC 6 a 1.000 V CA/CC

Faixa de medição de 
corrente

0,1 a 200 A CA

Faixa de medição de 
resistência

1 Ω a 100 kΩ

Teste de continuidade < 50 Ω

Teste de campo 
magnético rotativo

– 100 a 690 V CA 
a 50/60 Hz

Teste de fase 
monopolar

– 100 a 690 V CA 
a 50/60 Hz

Visor (contagens) 4.000

Iluminação do ponto 
de medição

P

Categoria de medição CAT IV 600 V
CAT III 1.000 V

Classe de proteção IP 64

Temperatura de 
operação

-10 a +50 °C

Temperatura de 
armazenagem

-15 a +60 °C

Dimensões 199 x 62 x 40 mm (C x L x A)

Peso 306 g

Autorizações TÜV, CSA, CE

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


