We measure it.

Akım/gerilim
test cihazı
testo 755-1
testo 755-2

Otomatik ölçüm parametresi algılama
V

DIN EN 61243-3:2010 gerilim test cihazı normuna göre
sertifikalı
A

Elektrik devresini kapatmadan ya da ayırmadan ölçüm
alabilme
Ω

Ölçüm noktası aydınlatması
Değiştirilebilir ölçüm uçları

Türünün ilk örneği: son standarda uygun ve aynı zamanda

Ayrıca, entegre fener karanlık noktalarda aydınlatma

akım da ölçebilen gerilim test cihazı. Bu şu anlama gelir:

sağlar. Ölçüm uçları kolaylıkla değiştirilebilir, böylece

İki cihaz hemen hemen günlük tüm elektrik ölçümleri

hasar durumunda bütün cihazın değiştirilmesi gerekmez.

için uygundur. Her kullanımda otomatik olarak doğru

testo 755-2 modeli is differentiated by the larger current

ayarları seçerler ve böylece tehlikeli olabilecek yanlış

range of up to 1,000 V’a kadar geniş akım aralığı ve tek

ayarları önlerler. Her iki model de, gerilim /enerji kesimini

kutuplu faz testi ve döner manyetik alan ölçümü gibi özel

belirlemek, akım ve direnç ölçmek ve süreklilik testi için

fonksiyonları ile farklılaşır.

tüm önemli fonksiyonlara sahiptir.

www.testo.com.tr

testo 755-1 / testo 755-2

We measure it.

testo 755-1

Gerilim
ölçüm aralığı

testo 755-1, akım/gerilim test cihazı,
bataryalar ve ölçüm uçları dahildir

Sipariş no. 0590 7551

testo 755-2

6 ... 1,000 V AC/DC

Direnç
ölçüm aralığı

1 Ω ... 100 kΩ

Süreklilik testi

< 50 Ω

Döner manyetik alan
testi

–

100 ... 690 V AC
50/60 Hz’de

Tek kutuplu faz testi

–

100 ... 690 V AC
50/60 Hz’de

Ekran (sayaç)

4,000

Ölçüm noktası
aydınlatması

P

Çalışma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Bpyutlar

CAT IV 600 V
CAT III 1,000 V
IP 64
-10 ... +50 °C
-15 ... +60 °C
199 x 62 x 40 mm (U x G x Y))

Ağırlık

306 gr

Garanti

2 yıl

Yetki belgeleri
Standartlar

Aksesuarlar

6 ... 600 V AC/DC

0.1 ... 200 A AC

Koruma sınıfı

Sipariş no. 0590 7552

testo 755-2

Akım
ölçüm aralığı

Ölçüm
kategorisi

testo 755-2, akım/gerilim test cihazı,
bataryalar ve ölçüm uçları dahildir

testo 755-1

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

Sipariş no.

testo 755 / testo 770 taşıma çantası

0590 0017

Değiştirilebilir ölçüm ucu seti

0590 0015

ISO kalibrasyon sertifikası - akım/gerilim test cihazı

0520 0755

DAkkS kalibrasyon sertifikası - akım/gerilim test cihazı

0520 0756

Kompresörde gerilim ölçümü

testo 755 ile bir dış soğutma ünitesi üzerinde akım ölçümü

testo 755 ile bir ısı pompası üzerinde gerilim testi

www.testo.com.tr

Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Teknik
bilgi
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Teknik bilgi/aksesuarlar

