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Detectarea parametrilor în mod automat

Certificat conform standardului pentru testerele de tensiune 
DIN EN 61243-3:2010

Pornirea automată la detectarea parametrilor măsurați

Punctul de măsurare iluminat

Vârfuri de măsurare interschimbabile

Tester de măsurarea 
tensiunii/curentului

testo 755-1
testo 755-2

Ambele instrumente din gama testo 755 sunt primele 

de acest gen: testere de tensiune care îndeplinesc cele 

mai recente standarde și care pot măsura și curentul. 

Aceasta înseamnă că sunt potrivite pentru toate sarcinile 

de măsurare uzuale. La fiecare utilizare iși selectează 

automat setările potrivite prevenind astfel setările incorecte 

și periculoase. Ambele instrumente au toate funcțiile 

importante pentru determinarea tensiunii, pentru măsurarea 

curentului, rezistenței, precum și pentru testele de 

continuitate. 

În plus punctul de măsurare este iluminat. Vârfurile de 

măsurare pot fi schimbate cu ușurință, astfel încât nu 

este necesar să fie înlocuit întregul instrument în caz 

de deteriorare. Modelul testo 755-2 se diferențiază prin 

domeniul de măsurare tensiune de până la 1000 V și 

funcțiile speciale cum ar fi testarea fazei cu un singur pol și 

testarea câmpului magnetic rotativ.
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testo 755-1 / testo 755-2

testo 755-1

testo 755-2

Tester de tensiune/curent testo 755-1, include 
baterii, protecție vârf de măsurare și capace

Tester de tensiune/curent testo 755-2, include 
baterii, protecție vârf de măsurare și capace

Cod produs 0590 7551

Cod produs 0590 7552

Accesorii Cod 
produs

Geantă de transport testo 750 / testo 755 0590 0018

Set de vârfuri de măsurare de rezervă 0590 0015

Set de clești de siguranță 0590 0008

Set de clești 0590 0009

Date tehnice/Accesorii

Date tehnice testo 755-1 testo 755-2

Testarea tensiunii 6 la 600 V 6 la 1,000 V

Curent 0.1 la 200 A AC

Rezistență 1 Ω la 100 kΩ

Test de continuitate < 50 Ω

Testarea câmpului 
magnetic rotativ

– > 100 la 690 V

Testarea fazei cu un 
singur pol

– 100 la 690 V 
pentru 50/60 Hz

Ecran (cifre) 4,000

Iluminarea punctului 
de măsurare

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 199 x 62 x 40 mm (L x Î x l)

Greutate 306 g

Garanție 2 ani

Certificări TÜV, CSA, CE

Standarde EN 61243-3:2010, EN 61010-1
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