
We measure it.

Automatická detekcia meranej veličiny

Certifikováné ako skúšačka napätia 
podľa DIN-EN 61243-3:2010

Namerané hodnoty získáte bez akéhokoľvek
prepínania a výberu v prístroji

Osvetlenie meraného miesta

Výmenné meracie hroty

Skúšačka napätia a 
prúdu

testo 755-1 
testo 755-2

Obidva modely skúšačky napätia a prúdu testo 775 sú prvé 
svojho druhu: skúšačky napätia, ktoré spĺňajú najnovšie 
normy a zároveň sú schopné merať aj prúd. Toto znamená, 
že sú vhodné prakticky pre všetky každodenné úkony v 
elektrotechnike. Pri každom použití je automaticky zvolené 
vhodné nastavenie a tým sa teda predchádza 
nebezpečnému chybnému nastaveniu. Obidva modely 
obsahujú všetky dôležité funkcie na určenie napätia / 
odpojenie od zdroja, na meranie prúdu a odporu a tiež na 
test vodivosti.

Integrované osvetlenie meraného miesta umožňuje 
zlepšenú viditeľnosť v tme. Meracie hroty sú ľahko 
vymeniteľné, takže v prípade poškodenia nemusíte 
vymieňať celý prístroj. Model testo 755-2 sa odlišuje vyšším 
rozsahom meraného napätia až do 1000 V a špeciálnymi 
funkciami, napr. indikácia napätia dotykom jednej sondy 
alebo indikácia sledu fáz.
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testo 755-1 / testo 755-2 We measure it.

testo 755-1
testo 755-1, skúšačka napätia a prúdu, 

vč. batérií, ochrana meracích hrotov

testo 755-2
testo 755-2, skúšačka napätia a prúdu, 

vč. batérií, ochrana meracích hrotov

Obj. č. 0590 7551

Obj. č. 0590 7552

Príslušenstvo

Transportná taška pre testo 750 a 755 0590 0018

Zostava náhradných meracích hrotov 0590 0015

Technické údaje / Príslušenstvo

Technické údaje testo 755-1 testo 755-2

Merací rozsah napätia 6 ... 600 V AC/DC 6 ... 1 000 V AC/DC

Merací rozsah prúdu 0,1 ... 200 A AC

Merací rozsah odporu 1 Ω ... 100 kΩ

Skúška vodivosti < 50 Ω

Skúška sledu fáz – 100 ... 690 V AC 
při 50/60 Hz

Indikácia napätia 
dotykom jednej sondy

– 100 ... 690 V AC 
při 50/60 Hz

Zobrazeníie(dielky) 4 000

Osvetlenie 
meraného miesta

P

Prepäťová kategória CAT IV / 600 V
CAT III / 1000 V

Trieda krytia IP 64

Prevádzková teplota -10 ... +50°C

Skladovacia teplota

Rozmery (d x š x v)

Hmotnosť

Záruka

Autorizácia

Normy

-15 ... +60°C

199 x 62 x 40 mm

306 g

2 roky

TÜV, CSA, CE

EN 61243-3:2010, EN 61010-1
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Obj. č.

K – TEST, s.r.o. 
Letná 40 
042 60 Košice 
Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150 
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk 
Mob. 00421 905 522488 
 www.ktest.sk,www.meracie-pristroje.eu


