Розуміти, a не просто
вимірювати.
Мультиметри, струмові кліщі, тестери напруги від Testo:
Отримуйте більш надійні та точні результати вимірювань завдяки
інноваційним технологіям та інтуїтивно простому керуванню.
www.testo.kiev.ua

Прилади для вимірювання електричних параметрів

Високі технології родом з Німеччини.
Більше 60 років Testo виступає за інноваційні вимірювальні рішення, розроблені в Німеччині. Як експерт у
галузі вимірювальної техніки та світовий лідер на ринку
портативних вимірювальних технологій, ми забезпечуємо понад 650 000 клієнтів у всьому світі високоточними вимірювальними приладами для різних секторів.
Будь-то в кондиціонуванні, технологіях вимірювання навколишнього середовища, промисловому застосуванні,
для аналізу димових газів, у фармацевтичній та медичній
галузях, для моніторингу якості повітря та продуктів чи
в електричній сфері: Наша продукція допомагає економити час і ресурси, за для збереження навколишнього
середовища та здоров’я людей, а також для збільшення
цінності товарів та послуг.

Родом з Німеччини.
Наш головний офіс
розташований в
Ленцкірх. Testo
протягом багатьох
років неухильно
зростає як глобальна
група, і зараз її
представляють на всіх
континентах 34 дочірні
компанії та понад 80 компанії
партнери з дистрибуції - окрім того
вони досліджують, вдосконалюють,
виробляють та продають по всьому
світу.

Дочірні підприємства
Офіційні дистриб’ютори

Наші нововведення - це той двигун, який рухає вас
вперед. Вимоги до практичних вимірювальних рішень

На наступних сторінках ми представляємо вам результати

стають все більш складними та конкретними. Ось чому ми

широких досліджень в галузі електричних вимірювальних

поставили перед собою ключове завдання визначити ці

технологій: революційні вимірювальні прилади, які роблять

вимоги споживачів у промисловості та торгівлі та постійно

вашу щоденну роботу безпечнішою та ефективнішою, ніж

переводити їх на нові технології. Ми проводимо власне

будь-коли раніше.

інтенсивне дослідження, якому відводимо провідну роль
на ринку протягом десятиліть.
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Виконуйте свої щоденні вимірювальні
завдання простіше та безпечніше, ніж
будь-коли раніше.
Інноваційні прилади testo для вимірювання електричних

Цифрові мультиметри з автоматичним розпізнаванням

параметрів мають надзвичайно високий рівень зручності

вимірюваних параметрів, струмові кліщі з унікальним

і комфорту у використанні завдяки втіленню нових

механізмом затиску, тестери напруги з вимірюванням

стандартів якості та застосуванню

найсучасніших

сили струму відкриють для вас нові унікальні можливості.

Тестер напруги з вимірюванням струму в одному приладі:
testo 755-2 універсальний прилад для вирішення щоденних
вимірювальних задач в електриці.

Прилад з автоматичним розпізнаванням електричних
параметрів, змінними накінечниками та діапазоном
вимірювання напруги до 1000 В.

Максимальна надійність вимірювань з testo 760-2 завдяки
автоматичному розпізнаванню електричних параметрів

Тестер напруги testo 750-3 має світлодіодну індикацію,
та ергономічну форму для зручності в користуванні та
захисту від ковзання.
.

Безконтактне вимірювання на щільно прокладених
кабелях справді легко та надійно з токовими кліщами
testo 770-3: та запатентованим механізмом захоплення
кабелю

Водонепроникний і захищений від пилу тестер напруги
testo 745 - надійний і міцний помічник у вашій щоденній
роботі.

технологій.
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Прилади для вимірювання eлектричних параметрів

Автоматичне розпізнавання вимірювальних параметрів.
Цифровий мультиметр testo 760.
Три моделі testo 760 унеможливлюють неправильні
налаштування,

оскільки

параметри

Розпізнавання
вимірюваного параметру
по підключенню до
роз’єму

вимірювання

визначаються автоматично за допомогою підключення
щупів до відповідних роз’ємів, а також підсвічуванням

Просте та сучасне керування функціональними
клавішами замість диску

відповідних функціональних кнопок. Функціональні
клавіші замінили традиційний диск, що означає простішу
роботу та більшу надійність.

Реальне середньоквадратичне значення (TRMS)
Великий, чіткий дисплей з
підсвічуванням

Порівняння моделей цифрових
мультиметрів

testo
760-1

testo
760-2

testo
760-3

Автоматичне визначення
вимірюваного параметру
Просте та сучасне керування з
функціональними клавішами замість
диску
Дисплей з підсвічуванням

Контроль напруги на комутаторах теплового насосу.

Реальне середньоквадратичне
значення (TRMS)

–

Вимірювання мкА

–

Фільтр низьких частот

–

Вимірювання напруги до 1000 В

–

Технічні дані
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testo
760-3

0,1 мВ ... 600 В пост/змін 0,1мВ...1000В
струм
пост/змін
струм

Діапазон вимірювання
сили струму

1 мA ...10 A
пост/змін
струм

0,1 мкA ... 10 A пост/змін
струм

Діапазон вимірювання
опору

0,1Ом ...
40 MОм

0,1 Ом ... 60 MОм

Діапазон вимірювання
частоти

0,001 Гц ...
500 кГц

0,001 Гц ...
30 МГц

0,001 Гц ...
60 МГц

Діапазон вимірювання
ємності

0,001 нФ ...
100 мкФ

0,001 нФ...
30 000 мкФ

0,001 нФ ...
60 000 мкФ

Діапазон вимірювання
температури

-

Категорія вимірювань

Реальне середньоквадратичне
значення (TRMS)

testo
760-2

Діапазон вимірювання
напруги

Лічильник імпульсів

Автоматичне визначення
параметру що вимірюється

testo
760-1

–

-20 ... +500 °C

4000

6000

CAT IV 300 V
CAT III 600 V

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Клас захисту

IP 64

Сертифікація

TÜV, CSA, CE

Європейські стандарти

EN 61326-1

Точні та надійні вимірювання – навіть
при щільному розміщенні кабелів.
Просте та зручне захоплення необхідних кабелів із запатентованим
механізмом в testo 770.

Унікальний механізм затиску
дозволяє вимірювати в
обмеженому просторі.

Струмові кліщі testo 770 в трьох модифікаціях ідеально
підходять для вимірювання струму в комутаційних шафах.

Автоматичний вибір постійного
або змінного струму при
вимірюванні напруги та струму

Унікальний механізм дозволяє легко захоплювати кабелі,
щільно розміщені в комутаційних шафах. Автоматичне
розпізнавання параметрів вимірювання значно спрощує

Великий дворядний дисплей

роботу: всі три прилади виявляють постійний та змінний
струм та автоматично вибирають інші електричні

Реальне середньоквадратичне
значення - True RMS

параметри, такі як опір, неперервність, тест діоду та
ємність.

Вимірювання пускового струму,
потужності або мкА

Bluetooth роботи зі смартфонами
через Додаток testo Smart Probes

Струмові кліщі - порівняння
моделей

testo
770-1

testo
770-2

testo
770-3

Унікальний механізм захоплення
Автоматичне визначення параметру,
що виміряється
Великий дворядний дисплей
Реальне середньоквадратичне
значення - True RMS
Вимірювання пускового струму

Вимірювання струму в комутаційній шафі.

Вимірювання мкА

–

Bluetooth для роботи з Додатком testo
Smart Probes

–

–

Вимірювання потужності

–

–

Технічні дані
Діапазон вимірювання
напруги
Діапазон вимірювання сили
струму

testo
770-1

Діапазон вимірювання опору

0,1 ... 400 A пост/змін
струм

Діапазон вимірювання
температури
Bluetooh для роботи з Додатком testo Smart Probes 3)
Простота роботи з щільно прокладеними кабелями.

Зручне відображення та
документація результатів
вимірювань за допомогою
додатку Smart Probes.

Лічильник імпульсів
Категорія вимірювань
Сертифікація
Європейські стандарти

0,1 ... 600 A
пост/змін
струм

–
–

0,1 ... 400 мкА пост/змін
струм

0,1 Ом ... 40 МОм

Діапазон вимірювання
частоти
Діапазон вимірювання
ємності

testo
770-3

1 мВ ... 600 В пост/змін струм

Вимірювання потужності
Діапазон вимірювання мкА

testo
770-2

0,1 Ом ...
60 МОм

0,001 Гц ... 10 кГц
0,001 ...100 мкФ
–

0,001 ...
60 000 мкФ

-20 ... +500 °C
–
4000

6000

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
TÜV, CSA, CE
EN 61326-1, EN 61140
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Прилади для вимірювання eлектричних параметрів

Чудовий огляд дисплею
з будь-якого положення.
Тестер напруги testo 750.
Три моделі тестерів напруги 750 - це перші прилади зі

Чіткий запатентований дисплей
з широким кутом огляду та
використанням світловодів

світлодіодною індикацією. Дисплей видно з будь-якого
положення, він гарантує ідеальну індикацію напруги
завдяки своїй унікальній технології. Всі три моделі

Захисне кільце на рукоятках для
безпечної роботи

відповідають сучасному європейському стандарту EN
61243-3: 2010 та мають технічні характеристики безпеки
відповідно до CAT IV. В приладах реалізовані такі важливі

Ергономічні рукоятки

функції, як тест напруги, електричної безперервності та
магнітного поля, що обертається.
Підсвічування області вимірювань

Відповідає найновішим
стандартам

Тестер напруги - порівняння
моделей

testo
750-1

testo
750-2

testo
750-3

Запатентований світлодіодний
дисплей з круговим оглядом
Світлодіодна технологія для
оптимального відображення напруги
Захисне кільце на рукоятках
Ергономічні рукоятки
Сертифікований згідно нормативів для
тестера напруги DIN EN 61243-3:2010

Тест напруги в розподільчій шафі.

Підсвічування області вимірювань

–

Тест полюсу однієї фази

–

Функція тригеру для пристрою
захисного відключення 5)

–

Додатковий РК дисплей

–

Технічні дані
Напруга, що тестується

testo
750-1
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Світлодіодний дисплей видно під
будь-яким кутом

testo
750-3

< 500 кОм
100 ... 690 В змін. струм при 50/60 Гц

Тест полюсу однієї фази

-

Категорія вимірювань

100 ... 690 В змін. струм
при 50/60 Гц

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

Клас захисту

IP 64

Сертифікація

TÜV, CSA, CE

Європейські стандарти

Зручне підсвічування точок
вимірювання.

testo
750-2

12 ... 690 В пост/змін струм

Тест електричної
безперервності
Тест магнітного поля, що
обертається

–

EN 61243-3:2010

Тестер напруги з
вимірюванням струму.
Tестер струму та напруги testo 755.
testo 755 - перші тестери напруги, що можуть

Автоматичне визначення
параметру, що виміряється

вимірювати струм. Вони відповідають вимогам сучасних
стандартів та підходять практично для всіх завдань з

Сертифікований у
відповідності до нормативів
для тестерів напруги DIN EN
61243-3:2010

вимірювання електричних величин. Тестери автоматично
визначають параметр, що виміряється, що дозволяє
уникнути невірних ручних налаштувань. Обидві моделі

Результат вимірювань без
включення приладу та
натискання кнопок

оснащені всіма необхідними функціями: визначення
напруги / знеструмлення, вимірювання струму та
опору, випробування електричної безперервності. У

Підсвічування місця
вимірювань

разі пошкодження щупів достатньо підключити нові, не
замінюючи весь прилад.
Технічні дані
Діапазон
вимірювання
напруги
Сила струму
Опір
Тест
безперервності
Тест магнітного
поля, що обертається
Тест полюсу
однієї фази
Лічильник
імпульсів

Вимірювання напруги на
компресорі.

Категорія
вимірювань

testo
testo
755-1
755-2
6 ... 600 В 6...1000 В
пост/змін пост/змін
струм
струм
0,1...200 A зм. струм
1 Ом ... 100 кОм
< 50 Ом
–

–

100...690
В змін.
струм
50/60 Гц
100...690
В змін.
струм
50/60 Гц
4000

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Сертифікація

TÜV, CSA, CE

Європейські
стандарти

DIN-EN 612433:2010

Змінні вимірювальні щупи

Тестер напруги/струму порівняння моделей

testo
755-1

testo
755-2

Сертифікований у відповідності
до нормативів для тестерів DIN EN
61243-3:2010
Автоматичне визначення параметру,
що вимірюється
Підсвічування місця вимірювань
Змінні вимірювальні щупи
Вимірювання напруги до 1000 В

–

Тест полюсу однієї фази

–

Вимірювання магнітного поля, що
обертається

–

Фільтр високочастотних сигналів.
Безконтактний тестер напруги
Безконтактний тестер має діапазон вимірювання до 1000
В і призначений для швидкого пошуку джерел напруги

testo 745.
Пило та волого захищений згідно
IP 67

або пошкоджень проводки. При виявленні змінної напруги testo 745 видає попередження у вигляді оптичних

Чутливість, що регулюється

та звукових сигналів. Для підвищення надійності тестер
напруги оснащений фільтром високочастотних сигналів.

Оптичний та акустичний сигнали

Технічні дані
Напруга, що
тестується

12 ... 1000 В
змінний струм

Категорія
вимірювань

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Сертифікація

CSA, CE

Стандарти

EN 61326-1,
EN 61010-1

Підсвічування місця вимірювань

Фільтр блокує накладання
високочастотних сигналів

Захищений від пилу та вологи
(IP 67).
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Прилади для вимірювання eлектричних параметрів

Дані для замовлення
№ замовл.

testo 760-1 мультиметр з батарейками та
комплектом кабелів для вимірювання

0590 7601

Адаптер термопари (Tип K)
(тільки до testo 770-2/-3)

0590 0021

Комплект безпечних щупів з затискачами “крокодил” 0590 0008

testo 760-2 TRMS мультиметр з батарейками,
0590 7602
комплектом кабелів для вимірювання та адаптером
для термопар Тип К

Комплект запасних затискачів “крокодил”

0590 0009
0590 0011

testo 760-3 RMS мультиметр з батарейками,
комплектом кабелів для вимірювання

Комплект 4 мм стандартних вимірювальних кабелів
(штекер з вигином)
Комплект 4 мм стандартних вимірювальних кабелів
(прямий штекер)

0590 0012

Комплект подовжувальних кабелів (прямий штекер)

0590 0013

Комплект безпечних щупів з затискачами “крокодил” 0590 0008

Комплект подовжувальних кабелів (штекер з
вигином)

0590 0014

Комплект запасних затискачів “крокодил”

0590 0009

Сумка для транспортування testo 755 / testo 770

0590 0017

Комплект 2 мм стандартних вимірювальних кабелів
(штекер з вигином)

0590 0010

ISO сертифікат калібрування струмових кліщів

0520 0770

Комплект 4 мм стандартних вимірювальних кабелів
(штекер з вигином)

0590 0011

DAkkS сертифікат калібрування для струмових
кліщів

0520 0771

Комплект 4 мм стандартних вимірювальних кабелів
(прямий штекер)

0590 0012

Тестер напруги/струму testo 755

№ замовл.

Комплект подовжувальних кабелів (прямий штекер)

0590 0013

0590 7551

Комплект подовжувальних кабелів (штекер з вигином)

0590 0014

testo 755-1 тестер напруги/струму з батарейками
та вимірювальними щупами

Сумка для транспортування testo 760

0590 0016

testo 755-2 тестер напруги/струму з батарейками та 0590 7552
вимірювальними щупами

ISO сертифікат калібрування для мультиметра

0520 0760

Приладдя до testo 755

DAkkS сертифікат калібрування для мультиметра

0520 0761

Сумка для транспортування testo 755 / testo 770

0590 0017

Комплект запасних вимірювальних щупів

0590 0015

ISO сертифікат калібрування для тестера напруги/
струму

0520 0755

DAkkS сертифікат калібрування для тестера
напруги/струму

0520 0756

Безконтактний тестер напруги testo 745

№ замовл.
0590 7450

Приладдя для testo 760-3

testo 745 безконтактний тестер напруги з
батарейками

Комплект запасних запобіжників (5 шт.) 10 A/1000 В 0590 0004

ISO сертифікат калібрування тестера напруги

0520 0750

Комплект запасних запобіжників (5 шт.) 630 мА/1000 В 0590 0006

DAkkS сертифікат калібрування для тестера
напруги

0520 0751

0590 7603

Приладдя для testo 760-1/-2/-3
Магнітний фіксатор

0590 0001

Приладдя для testo 760-1/-2
Комплект запасних запобіжників (5 шт.) 10 A/600 В

0590 0005

Комплект запасних запобіжників (5 шт.) 630 мА/600 В 0590 0007
Приладдя для testo 760-2/-3
Адаптер термопари (Tип K)

0590 0002

Адаптер під струмові кліщі

0590 0003

Тестер напруги testo 750

№ замовл.

testo 750-1 тестер напруги з батарейками та захисними ковпачками для накінечників щупів

0590 7501

testo 750-2 тестер напруги з батарейками та
захисними ковпачками для накінечників щупів

0590 7502

testo 750-3 тестер напруги з батарейками та
захисними ковпачками для накінечників щупів

0590 7503

Приладдя до testo 750
Сумка для транспортування testo 750

0590 0018

ISO сертифікат калібрування тестера напруги

0520 0750

DAkkS сертифікат калібрування

0520 0751

Струмові кліщі testo 770

№ замовл.

testo 770-1 струмові кліщі TRMS з батарейками та
комплектом кабелів для вимірювання

0590 7701

testo 770-2 струмові кліщі TRMS з батарейками,
0590 7702
комплектом кабелів для вимірювання та адаптером
для термопар Тип К
testo 770-3 струмові кліщі TRMS з батарейками та
комплектом кабелів для вимірювання

0590 7703

Приладдя до testo 770

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo
AG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ю. Іллєнка, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell
(063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua

Підлягає змінам без попередження, включаючи технічні модифікації.

Mультиметр testo 760

