
Прилади Testo для 

електричних вимірювань 
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Прилади testo електрик 

Зміст 

 Огляд нових приладів 

 Інформація про прилад testo 745 

 Інформація про прилад testo 750 

 Інформація про прилад testo 755 

 Інформація про прилад testo 760 

 Інформація про прилад testo 770 

 Прилади testo для електричних вимірювань 



Огляд нових приладів 

testo для вимірювання 

електричних величин 



4/42 Testo AG, Testo electrical, göd, stw, lig  10.08.2015, confidentiality 3 

5 нових приладів 

Реальна перевага для покупця - відмінні    

    та кращі прилади 

Потужна функціональність за вигідну ціну 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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75€ 130€ 200€ 260€ 300€ 

testo 745 

testo 750-1 testo 750-2 testo 750-3 

testo 770-2 testo 770-1 testo 770-3 

testo 760-2 testo 760-3 testo 760-1 

testo 755-1 testo 755-2 

Портфоліо та позиціонування приладів 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Мультиметр  testo 760 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Цифровий мультиметр testo 760-1,-2,-3 

Розпізнає параметри в обраних роз'ємах 

Захист від невірних налаштувань 

Авто режим для всіх параметрів  - максимальна  

     простота в роботі 

Сучасна робота завдяки функціональним кнопкам 

Один з найбільших дисплеїв на ринку 

Реальне середньоквадратичне значення току  

     (760-2/-3) 

Низькочастотний фільтр (760-2/-3) 

Тримачі для щупів в тильній частині корпусу 

IP 65 (захист від вологи та пилу)  

Перший мультиметр з автоматичним розпізнаванням параметра, що 

вимірюється 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Цифровий мультиметр testo 760-1,-2,-3 

Розпізнавання параметру, що вимірюється, по підключенню 

 

 

 

 

 

 

Запобігає некоректним налаштуванням 

 

 

Щупи підключені до 

COM та V 

Щупи підключені до 

COM та mA 

Прилад в режимі 

вимірювання напруги 

Прилад в режимі 

вимірювання сили 

струму 

Наприклад, 

коли прилад 

в режимі 

вимірюван-

ня струму, а 

користувач 

натиснув 

кнопку 

напруга 

Перший мультиметр з автоматичним розпізнаванням параметра, що 

вимірюється 

Переваги для 

користувача: 

• Достатньо підключити 

щупи, щоб розпочати 

вимірювання 

• Кожному роз'єму 

відповідає своя функція 

Прилад зупинив небезпечні 

вимірювання та подає 

оптичний і звуковий сигнали 

Переваги для 

користувача: 

• Запобігає некоректних 

налаштувань, що 

можуть вивести прилад 

з ладу 

• Зберігає запобіжники 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Цифровий мультиметр testo 760-1,-2,-3 

Автоматичне визначення параметру, що вимірюється 

 

 

 

 

 

 

 

Просте та сучасне керування функціональними кнопками 

 

 

 

Перший мультиметр з автоматичним розпізнаванням параметра, що 

вимірюється 

Переваги для 

користувача: 

• Завжди коректні 

результати 

• Користувачу достатньо 

підключити 

вимірювальні щупи 

Прилад визначає параметри в залежності від 

обраного роз'єму. Для обраного параметру 

вимірювання здійснюються автоматично 

Струм 

Автоматичне 

розпізнаван-

ня та налаш-

тування 

пост/змін 

струму 

Інші 

Автоматичне 

розпізнаван-

ня опору, 

частоти, діоду 

або ємності 

Напруга 

Автоматичне 

розпізнаван-

ня та налаш-

тування 

пост/змін 

струму 

Натискання кнопки необхідне при переході з 

вимірювань напруги до інших параметрів, 

оскільки вони виміряються з одного роз'єму 

Переваги для 

користувача: 

• Просте управління 

однією рукою 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Один з найбільших дисплеїв на ринку 

 

 

 

 
 

Реальне середньоквадратичне значення струму ТRMS  

Цифровий мультиметр testo 760-1,-2,-3 

Перший мультиметр з автоматичним розпізнаванням параметра, що 

вимірюється 

Переваги для 

користувача: 

• Чітке відображення 

результатів вимірювань 

• Дворядковий дисплей 

для струму/напруги та 

частоти 

+144% 

+57% 

Існує 2 типи вимірювання напруги на моторах: 

середнє та TRMS 

Середнє: 

Пікове значення 0,707  

TRMS: 

Виміряється кожна 

точка графіку 

Середнє значення коректне тільки для ідеальних умов. В 

реальності  середнє значення може давати до 40% 

похибки, а  TRMS забезпечує дуже точні результати 

Ідеальна  

форма  

напруги 

Реальна 

Форма  

напруги 

Переваги для 

користувача: 

• Більш надійні 

результати вимірювань 
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Фільтр низьких частот  

 

 

 

 

 

Тримач для щупів на задній панелі 

 

 

 

 

 

Цифровий мультиметр testo 760-1,-2,-3 

Перший мультиметр з автоматичним розпізнаванням параметра, що 

вимірюється 

Переваги для 

користувача: 

• Точні результати 

вимірювань 

• Дворядковий дисплей 

для струму/напруги та 

частоти 

В сучасних системах ОВК все частіше 

застосовуються інверторні технології. Замість  

режиму вкл/викл, ці системи постійно 

регулюють потужність, щоб  зменшити 

споживання енергії 

Для того, щоб виміряти напругу на інверторних 

системах необхідно застосовувати „Фільтр 

низьких частот“  

Переваги для 

користувача: 

• Зручне 

транспортування 

приладу 

 Прилади testo для електричних вимірювань 



12/42 Testo AG, Testo electrical, göd, stw, lig  10.08.2015, confidentiality 3 

Мультиметр – застосування 

Вимірювання напруги живлення на 

тепловому насосі  

Вимірювання мкА на свічках 

запалювання котла 

Вимірювання напруги живлення на 

електродвигуні компресора 

Вимірювання напруги на зовнішньому 

блоці кондиціонера 

Вимірювання напруги на внутрішньому 

блоці кондиціонера 
Вимірювання напруги між двома фазами  

в електрошафі 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Технічні дані та приладдя 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Струмові кліщі 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Струмові кліщі testo 770-1,-2,-3 

Революційний механізм затиску для роботи в  

     обмеженому просторі 

Авто режим для всіх параметрів – простота в роботі 

Один з найбільших дисплеїв на ринку 

Реальне середньоквадратичне значення току  

Вимірювання сили струму в кабелі під напругою 

Вимірювання мкА на свічках запалювання котла(770-2/-3) 

Вимірювання потужності (770-3) 

Оснащений Bluetooth ( 770-3) 

Перші струмові кліщі з революційним механізмом затиску 

 Прилади testo для електричних вимірювань 



16/42 Testo AG, Testo electrical, göd, stw, lig  10.08.2015, confidentiality 3 

Революційний механізм затиску для роботи в 

обмеженому просторі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартні 

струмові кліщі 

Переваги для 

користувача: 

• Більше немає проблем 

під час роботи в 

обмеженому просторі 

• Просто притисніть 

кабель замість того, 

щоб торкатися його 

Перші струмові кліщі з революційним механізмом затиску 

Струмові кліщі testo 770-1,-2,-3 

Testo струмові 

кліщі 

Стандартні кліщі мають отвір по центру. 

При щільному розміщенні кабелів, для 

вимірювання необхідно доторкнутися до 

кабелю, щоб витягнути його. Такими 

кліщами дуже важко виміряти на кабелях, 

що розташовані поруч один з одним. 

Конструкція Testo дозволяє просунути 

зонд за кабель, використовуючи його як 

гачок, та притиснути кабель. Завдяки 

цьому можна точно вибрати необхідний 

кабель, не торкаючись до нього. 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Автоматичне визначення параметру, що вимірюється 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилад визначає параметри в залежності від обраного роз'єму. 

Для обраного параметру вимірювання здійснюються 

автоматично 

Перші струмові кліщі з революційним механізмом затиску 

Струмові кліщі testo 770-1,-2,-3 

Струм 

Автоматичне 

розпізнаван-

ня та налаш-

тування 

пост/змін 

струму 

Інші 

Автоматичне 

розпізнаван-

ня опору, 

частоти, діоду 

або ємності 

Напруга 

Автоматичне 

розпізнаван-

ня та налаш-

тування 

пост/змін 

струму 

Переваги для 

користувача: 

• Завжди коректні 

результати 

Натискаючи кнопку Select, користувач 

перемикає testo 770 у відповідний 

ручний режим (наприклад 

вимірювання одного необхідного 

параметру у змішаному постійному та 

змінному струмі) 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Перші струмові кліщі з революційним механізмом затиску 

Струмові кліщі testo 770-1,-2,-3 

Один з найбільших дисплеїв на ринку 

 

 

 

 
 

Реальне середньоквадратичне значення струму ТRMS 

  

 

 

 

Переваги для 

користувача: 

• Чітке відображення 

результатів вимірювань 

• Дворядковий дисплей 

для струму/напруги та 

частоти 

+48% +46% 

Існує 2 типи вимірювання напруги на моторах: 

середнє та TRMS 

Середнє: 

Пікове значення 0,707  

TRMS: 

Виміряється кожна 

точка графіку 

Середнє значення коректне тільки для ідеальних умов.  

В реальності середнє значення може давати до 40% 

похибки, а  TRMS забезпечує дуже точні результати 

Ідеальна  

форма  

напруги 

Реальна 

Форма  

напруги 

Переваги для 

користувача: 

• Більш надійні 

результати вимірювань 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Перші струмові кліщі з революційним механізмом затиску 

Струмові кліщі testo 770-1,-2,-3 

Вимірювання пускового струму 

 

 

 

 
 

Вимірювання мкА (770-2/-3) 

 

 

 

Переваги для 

користувача: 

• Надійні результати в 

будь-який ситуації 

Електроди для розпалювання встановлені в 

кожній системі обігріву. testo 770-2 / 3  дозволяє 

контролювати сигнал запалювання, який видає 

електроніка котла. 

 Перевірка цих електродів є важливим 

завданням для наладчиків систем опалення, 

тому в testo 770-2 /3 реалізована ця 

можливість. 

Переваги для 

користувача: 

• Один прилад для 

багатьох застосувань 

Прилади testo 770 оснащені функцією 

вимірювання пускового струму. 

При запуску електродвигуна впродовж  дуже 

короткого часу він споживає значно більший 

струм ніж під час подальшої роботи. Кнопка 

INRUSH дозволяє точно виміряти значення 

пускового струму 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Перші струмові кліщі з революційним механізмом затиску 

Струмові кліщі testo 770-1,-2,-3 

Вимірювання потужності  

 

 

 

 

 

 

 

Вбудований Bluetooth 

 

 

 

Переваги для 

користувача: 

• Один прилад для 

багатьох застосувань 

• Надійні результати в 

будь-який ситуації 

Переваги для 

користувача: 

• Покупець отримує данні 

в тому місці, де вони 

необхідні 

Визначення потужності устаткування 

здійснюється шляхом окремого вимірювання 

напруги та струму з подальшим множенням цих 

двох значень. 

З testo 770-3 можна вимірювати силу струму за 

допомогою затиску, а напругу – щупами. В 

результаті на дисплеї приладу в режимі 

реального часу  відображається значення 

потужності 

Для безпровідної передачі даних на смартфон з 

Android або Apple IOS. 

Для аналізу виміряних даних на смартфоні, 

складання звітів та відправки їх ел. поштою 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Струмові кліщі  - застосування 

Підключаємо струмові кліщі до системи з 

тепловим насосом 

Підключаємо струмові кліщі до  

електрошафи 

Вимірювання струму в електрошафі 

Вимірювання струму на компресорі 

Вимірювання напруги на внутрішньому 

блоку кондиціонера. Кліщі 

використовуються як тримач приладу. 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Технічні дані та приладдя 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Тестер напруги та струму 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Тестер напруги та струму testo 755-1,-2 

Перший тестер напруги, що виміряє струм  

Автоматичне визначення параметра, що  

     вимірюється  

Результат вимірювання без натискання жодної  

     кнопки 

Сертифікований згідно DIN-EN 61243-3:2010 

Підсвічування місця заміру 

Змінні тестові щупи 

 

Перший тестер напруги, що виміряє силу струму 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Перший тестер напруги, що вимірює силу струму 

Перший тестер напруги, що вимірює силу струму 

 

 

 

 

 

Автоматичне визначення параметра, що вимірюється 

Результат вимірювання без натискання жодної кнопки 

 

 

 

 

Переваги для 

користувача: 

• Запобігає невірним 

вимірюванням 

• Завжди коректні 

результати 

testo 755 зробить за вас всю роботу. 

Користувачу лишається роль спостерігача. 

Прилад самостійно визначає, що потрібно 

виміряти: струм, напругу або опір. Прилад 

автоматично визначає постійний та змінний 

струм. testo 755 автоматично вмикається та 

виконує вимірювання. Він спроможний  

самостійно визначати наміри користувача 

Тестер напруги та струму testo 755-1,-2 

testo 755 пропонує повну функціональність для 

вимірювань в секторі ОВК. Щоденно технікам 

потрібно вимірювати: напругу, опір та силу 

струму. 

Такі вимірювання становлять ~70% всієї роботи 

наладчиків. 

testo 755 забезпечує всі зазначені вище 

необхідні вимірювання 

Переваги для 

користувача: 

• Всі параметри вимірює 

один прилад. Немає 

потреби застосовувати 

додаткові прилади 

(наприклад, струмові 

кліщі)  

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Перший тестер напруги, що виміряє силу струму 

Сертифікований згідно DIN-EN 61243-3:2010 

 

 

 

 

 

 

 

Підсвічування місця вимірювань 

 

 

Переваги для 

користувача: 

• Більш надійна індикація 

напруги та додаткова 

безпека при щоденній 

роботі 

Прилад, що відповідає стандарту для тестерів 

напруги DIN-EN 61243-3:2010. Для виконання 

цього він має відповідати таким вимогам: 

1. Прилад має виміряти напругу максимально 

надійно. Для цього необхідна спеціальна 

структура безпеки, відмінна від 

мультиметра або струмових кліщів 

2. Прилад має виміряти напругу, навіть якщо 

батарейки розряджені. Для цього він 

оснащається спеціальним світлодіодом 

Електрика небезпечна. Тому 

користувача необхідно надійно 

захистити під час вимірювань. З цією 

метою testo 755 оснащений функцією 

підсвічування темних місць вимірювань 

Переваги для 

користувача: 

• Безпечна робота навіть 

у темних місцях 

Тестер напруги та струму testo 755-1,-2 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Перший тестер напруги, що виміряє силу струму 

Змінні вимірювальні щупи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переваги для 

користувача: 

• Це вигідно для 

користувача, оскільки 

достатньо замінити 

вимірювальні щупи, а 

не весь прилад 

Тестові кабелі та особливо тестові щупи часто 

руйнуються. У випадку стандартного тестера 

напруги користувач повинен купувати новий 

прилад, а старий викинути. 

testo 755 має змінні тестові щупи, якщо вони 

зруйнуються - достатньо замінити їх на нові, 

весь прилад міняти не потрібно.  

Тестер напруги та струму testo 755-1,-2 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Тестер напруги та струму - застосування 

Вимірювання сили струму на 

електробойлері 

Вимірювання напруги на тепловому 

насосі 
Вимірювання сили струму в 

електрошафі 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Технічні дані та приладдя 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Тестер напруги testo 750-1, -2, -3 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Тестер напруги testo 750-1, -2, -3 

Ідеальна видимість  

• Видимість 360° з усіх кутів 

• Великі сегменти з підсвічуванням 

світлодіодами  

Висока ергономічність 

Підсвічування точки вимірювань 

Сертифікований згідно DIN-EN 61243-3:2010 

 

Тестер напруги з найкращим дисплеєм на ринку  

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Ідеальна видимість 

 

 

• Видимість 360° з усіх боків 

 

 

 

 

 

Переваги для 

користувача: 

• Безпечна робота 

завдяки постійному 

контролю результатів 

вимірювань з усіх боків 

Найголовніше в тестерах напруги - це 

видимість дисплею, в testo 750 це 

забезпечується унікальним світлодіодним 

підсвічуванням 

Тестер напруги з найкращим дисплеєм на ринку  

Запатентований світлодіодний дисплей 

забезпечує чітку видимість з усіх боків. 

Навіть, якщо точки вимірювання 

знаходяться далеко одна від одної або 

на висоті 

Тестер напруги testo 750-1, -2, -3 

 Прилади testo для електричних вимірювань 



33/42 Testo AG, Testo electrical, göd, stw, lig  10.08.2015, confidentiality 3 

Великі сегменти дисплею 

• Великі світлодіодні сегменти, що застосовують 

технологію провідників світла 

 

 

 

 

 

Тестер напруги з найкращим дисплеєм на ринку  

Для ідеальної видимості в testo 750 

застосовується технологія провідників 

світла, яка забезпечує підсвічування 

більших порівняно з іншими приладами 

сегментів   

Переваги для 

користувача: 

• Безпечна робота 

завдяки постійному 

контролю результатів 

вимірювань з усіх боків 

Testo 750 інші інші 

Тестер напруги testo 750-1, -2, -3 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Ергономічний дизайн 

 

 

 

 

 

Тестер напруги з найкращим дисплеєм на ринку  

Переваги для 

користувача: 

• Довгоочікувана якість та 

надійність 

• Безпека при роботі з 

приладом 

Захисне кільце М'які вставки 

Тестер напруги testo 750-1, -2, -3 

testo 750 має ергономічні переваги порівняно з 

іншими приладами: 

1. Надійна фіксація щупів між собою запобігає 

їх падінню, яке може призвести до руйнації 

тестових щупів 

2. Захисне кільце на щупах запобігає їх 

випадковому вислизанню із рук. 

3. М'які гумові вставки дозволяють надійно 

утримувати прилад та тестовий щуп  

Щуп+корпус 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Підсвічування місця вимірювань 

 

 

 

 

 

Сертифікований відповідно до DIN-EN 61243-3:2010 

Тестер напруги з найкращим дисплеєм на ринку  

Тестер напруги testo 750-1, -2, -3) 

Електрика небезпечна, тому 

користувач прагне бути максимально 

захищеним. Для цього в testo 755 

застосовується підсвічування темних 

місць. 

Переваги для 

користувача: 

• Безпечна робота навіть 

у темних місцях 

Переваги для 

користувача: 

• Завжди надійна 

індикація напруги, 

навіть при розряджених 

батарейках 

DIN-EN 61243-3:2010 є стандартом для 

тестерів напруги із специфічними вимогами: 

1. Прилад має виміряти напругу максимально 

надійно та мати спеціальну структуру 

безпеки, яка відрізняється від мультиметра 

або струмових кліщів 

2. Прилад має виміряти напругу, навіть якщо 

батарейки розряджені. Для цього він 

оснащається спеціальним світлодіодом 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Тестер напруги - застосування 

Вимірювання напруги живлення на 

зовнішньому блоці кондиціонера 

Вимірювання напруги в системі з 

тепловим насосом 
Вимірювання напруги в електрошафі 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Технічні дані та приладдя 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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testo 745 – безконтактний тестер напруги 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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testo 745 – безконтактний тестер напруги 

Фільтр для сигналів високої частоти 

Чутливість, що регулюється 

• 50 – 1000 В для пошуку фази 

• 12 – 1000 В для загального пошуку напруги 

Підсвічування місця заміру 

IP 67 – захист від води та пилу 

Самий надійний безконтактний тестер напруги 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Безконтактний тестер напруги - застосування 

Контроль напруги в електрошафі Контроль напруги на компресорі 
Контроль напруги в з'єднувальній 

коробці 

 Прилади testo для електричних вимірювань 
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Технічні дані та приладдя 

 Прилади testo для електричних вимірювань 


