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Indicator multilateral, cu LED patentat Testo

Tehnologie cu fibră optică pentru indicarea optimă a 

tensiunii

Inel anti-alunecare pentru o prindere sigură

Mâner ergonomic

Iluminarea punctului de măsurare

Tester de tensiune

testo 750-1
testo 750-2
testo 750-3

Cele trei modele din gama testerelor de tensiune testo 

750 sunt primele instrumente cu LED-uri pentru indicarea 

multilaterală a valorilor măsurate. Afișajul poate fi vazut din 

orice poziție și garantează o indicație ideală de tensiune 

datorită tehnologiei unice cu fibră optică. Toate cele trei 

modele satisfac cele mai recente cerințe în ceea ce privește 

testerele de tensiune în conformitate cu standardul EN 

61243-3: 2010 și au specificații de siguranță în conformitate 

cu CAT4. Instrumentele au cele mai importante funcții 

pentru testarea tensiunii, testarea continuității și măsurarea 

câmpului magnetic rotativ.

Testo 750-2 este potrivit pentru testarea fazei cu un singur 

pol, are funcție pentru declanșarea disjunctorului diferențial 

și poate fi folosit în locuri întunecate datorită funcției de 

iluminare a zonei măsurate.

Vibrarea tastelor în momentul atingerii vă asigură că testerul 

de tensiune nu poate fi pornit în mod accidental.

În plus, testo 750-3 este echipat cu un ecran LCD pentru 

afișarea valorilor măsurate.
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testo 750-1 / testo 750-2 / testo 750-3

testo 750-1

testo 750-2

testo 750-3

Tester de tensiune testo 750-1, include baterii, 
protecție vârf de măsurare și capace

Tester de tensiune testo 750-2, include baterii, 
protecție vârf de măsurare și capace

Tester de tensiune testo 750-3, include baterii, 
protecție vârf de măsurare și capace

Cod produs 0590 7501

Cod produs 0590 7502

Cod produs 0590 7503

Date tehnice/Accesorii

Date tehnice testo 
750-1

testo 
750-2

testo 
750-3

Testarea tensiunii 12 la 690 V

Testarea continuității < 500 kΩ

Testarea câmului 
magnetic rotativ

100 la 690 V pentru 50/60 Hz

Testarea fazei cu un 
singur pol

– 100 la 690 V pentru 50/60 Hz

Funcție pentru 
declanșare 
disjunctor diferențial

– P P

Ecran LCD 
suplimentar

– – P

Iluminarea punctului 
de măsurare

– P P

Supratensiune 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 270 x 65 x 
35 mm

270 x 70 x 35 mm

Greutate 119 g 243 g

Garanție 2 ani

Certificări TÜV, CSA, CE

Standarde EN 61243-3:2010
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Accesorii Cod 
produs

Geantă de transport pentru testo 750 / testo 755 0590 0018


