Tehnologija za merjenje
električne energije.
Novo odkritje.
Enostavno in varno: nova era merilnih inštrumentov Testo.

Merilni inštrumenti za merjenje električnih veličin

Visokotehnološki inštrumenti iz
Schwarzwalda.
Več kot 55 let, Testo predstavlja inovativne merilne rešitve
narejenih v Nemčiji. Kot strokovnjak za merilne tehnologije
in vodilni na svetovnem trgu v prenosne merilne tehnike,
smo prepričali že več kot 650.000 strank po vsem svetu z
zelo natančnimi merilnimi instrumenti za različne oddelke.
Prisotni smo tudi v opremi za hlajenje, klimatizacijo in
okoljske tehnologije, industrijske aplikacije, za analizo
dimnih plinov, v farmacevtskih in zdravstvenem sektorju,
za spremljanje zraka v zaprtih prostorih in kakovost hrane,
ali v električni industriji. Z našimi izdelki prihranite čas
in sredstva za zaščito okolja in zdravje ljudi, kot tudi za
povečanje vrednosti blaga in storitev.

Naše korenine so v Schwarzwaldu.
Naš dom je po vsem svetu.
Naš sedež je v
mestu Lenzkirch v
Schwarzwaldu. Testo
že vrsto let predstavlja
vedno večjo globalno
podjetje z stalno rastjo, ki je
zastopana na vseh kontinentih
s 30 hčerinskih družb in več
kot 80 distribucijskih partnerjev.
Približno 2500 zaposlenih po celem
svetu predano in strokovno raziskujejo,
razvijajo in proizvajajo merilno opremo.
Hčerinske družbe
Distributerji

Naše inovacije so moč ki vas popelja naprej.
Zahteve za praktičnimi rešitvami za merjenje postajajo vse

desetletja. Na naslednjih straneh vam predstavljamo rezultate

bolj kompleksna in specifična. Zato smo si zadali ključno

obsežnih raziskav v električni merilne tehnike: revolucionarnih

nalogo prepoznavanje teh zahtev kupcev v industriji in

merilnih instrumentov, ki omogočajo varnejše dnevni delo in

trgovini ter jih pretvarjanje v novo tehnologijo. Izvajamo lastne

bolj učinkovito kot kdaj koli prej.

intenzivne raziskave, ki nam je dano vodilno vlogo na trgu že
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Tehnologija za merjenje električne energije.
Novo odkritje.
Inovativni električni merilni instrumenti iz Testo skupine

parametra, merilne klešče z edinstvenim mehanizmom zgrabi

izstopajo zaradi svoje izredno visoke stopnje razumljivosti,

ali testerje napetosti, ki prav tako merijo tok - Dobrodošli v

postavlja nove standarde z inteligentno in popolnoma nove

novi dobi.

tehnologije. Digitalni multimetri s samodejnim zaznavanjem

Testiranje napetosti na toplotni črpalki - testo 755.

Merjenje električnega toka na zunanji strani hladilne enote testo 755.

Merjenje napetosti na zunanji strani hladilne enote testo 760.

Iskanje napak v sistemu ogrevanja - testo 750.

Merjenje napetosti na klimatski napravi - testo 770.

Preveritev napetosti na priključni omarici - testo 745.
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Avtomatično prepoznavanje merilnih
parametrov.
Digitalni multimetar testo 760.

Avtomatično
prepoznavanje merilnih
parametrov po priključitvi
sonde

Vsi trije modeli testo 760 odpravijo napačne nastavitve, saj se
merilni parametri samodejno zaznajo preko dodelitvi merilnih

Enostavno, sodobno
upravljanje s funkcijskimi
tipkami namesto okretnog
gumba

vtičnic in tudi kaže osvetlitev ustreznih funkcijskih tipk.
Funkcijske tipke je nadomestil tradicionalno krožni gumb, kar
pomeni lažje delovanje in večjo zanesljivost.

True root mean square
merjenje - TRMS

Velik, osvetljen LCD zaslon

Primerjava digitalnih multimetrov

testo
760-1

testo
760-2

testo
760-3

Avtomatično priznavanje merilnih
parametrov
Enostavno, sodobno upravljanje s
funkcijskimi tipkami namesto okretnog
gumba
Osvetljen LCD zaslon
True root mean square merjenje - TRMS

–

Merjenje μA

–

Nizkoprepustni filter

–

Merjenje napetosti do 1,000 V

–

Tehnički podatki
Testiranje napetost na priključni omarici toplotne črpalke.

Merilno področje napetosti

0.1 mV do 600 V AC/DC

0.1 mV do
1,000 V AC/
DC

Merilno območje upornosti

0.1 do 40 MΩ

Merilno območje frekvence

0.001 Hz do
500 kHz

0.001 Hz do
30 MHz

0.001 Hz do
60 MHz

Merilno območje kapaciteta

0.001 nF do
100 μF

0.001 nF do
30,000 μF

0.001 nF do
60,000 μF

Merilna kategorija
Klasa zaščite
Odobritva
V skladu s standardom
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testo
760-3

1 mA do 10 A
AC/DC

Zaslon (prikaz)

Testiranje na gorilniku kotla za
ogrevanje.

testo
760-2

Merilno območje toka

Merilno območje temp.

Testiranje napetosti na omarici.

testo
760-1

–

-

0.1 μA do 10 A AC/DC
0.1 do 60 MΩ

-20 do +500 °C

4,000

6,000

CAT IV 300 V
CAT III 600 V

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V
IP 64
TÜV, CSA, CE
EN 61326-1

Zgrabi kable brez dotika.
Tokovne klešče testo 770.
Tri izvedbe družine testo 770 tokovnih klešč so idealni za

Edinstven mehanizem klešč
olajša delo v omejenih
prostorih

brezkontaktno merjenje toka v razvodnih omarah. Ena od
dveh krakov klešč se lahko v celoti umakne v instrument. Ta
edinstven mehanizem grab pomeni, da se lahko kabli v tesnih

Avtomatski AC / DC za tok in
napetost

stikalnih omarah zlahka zgrabijo. Samodejno zaznavanje
parametrov za lažje delo prav tako zagotavlja zanesljivo
delovanje: v napetostnem območju. Vsi trije instrumenti

Velik dvovrstični zaslon

odkrivajo enosmerni in izmenični tok in avtomatsko izbere
druge parametre, kot so upornost, dioda in kapacitivnost.

“True root mean square
merjenje - TRMS”
Z dodatnimi funkcijami,
takovni zagon, napetost in
merjenje μA
Bluetooth in aplikacija Smart
Probes - Pametnih sond

Primerjava modelov

testo
770-1

testo
770-2

testo
770-3

Edinstven mehanizem za objem kablov
Avtomatično prepoznavanje parametrov
merjenja
Dvovrstni zaslon
True root mean square
merjenje - TRMS
Merjenje zagonskega toka
Merilno območje za μA

–

Bluetooth in aplikacija Smart Probes

–

–

Merjenje moči

–

–

Tehnički podatki
Merjenje toka v stikalni omarici.

testo
770-1

Merilno območje napetosti
Merilno območje toka

Merilno območje za upornost

Merilno območje temperature
Bluetooth in aplikacija Smart
Probes
Zaslon (prikaz)
Merilna kategorija
Odobritva
V skladu s standardom
Merjenje napetosti na priključni
omarici toplotne črpalke.

0.1 do 600 A
AC/DC

–
–

0.1 do 400 μA AC/DC

0.1 Ω do 40 MΩ

Merilno območje frekvence
Merilno območje kapaciteta

testo
770-3

1 mV do 600 V AC/DC
0.1 do 400 A AC/DC

Merjenje moči
μA merilno območje

testo
770-2

0.1 Ω do
60 MΩ

0.001 Hz do 10 kHz
0.001 μF do 100 μF
–

0.001 μF do
60,000 μF

-20 do +500 °C
–
4,000

6,000

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
TÜV, CSA, CE
EN 61326-1, EN 61140

Merjenje na zunanji enoti
klimatske naprave.
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Odčitavanje je vidno v vsakem položaju.
Detektor napetosti testo 750.
Tri izvedbe detektora napetosti testo 750 so prvi inštrumenti z
Jasen, patentiran zaslon z
optičnimi vlakni

večstranim LED zaslonom. Zaslon je vidljiv v sakem položaju
in garantira enostavno odčitavanje izmerjenih vrednosti.
Vsi trije instrumenti so v skladu z standardi za detektorje

Anti-slip prstan za siguren oprijem

napetosti EN 61243-3: 2010 in klase sigurnosti CAT III.
Funkcije kot detektcija napetosti, test kontinuiteta in merjenje
okretnoga magnetnoga polja su standardne.

Ergonomsko ohišje

Osvetljenost merilnega mesta

Primerjava modelov

testo
750-1

testo
750-2

testo
750-3

Patentiran večstrani zaslon
Optična vlakna za optimalno detekcijo
Anti-slip obroč
Ergonomska oblika
V skladu z DIN EN 61243-3: 2010.

Merjenje napetosti v stikalni omarici.

Osvetljenost merilnega mesta

–

Enopolni test napetosti

–

RCD trigger funkcija

–

Dodatni zaslon

–

Tehnički podatki

testo
750-1

Testiranje napetosti

Merilna kategorija

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

V skladu s standardom
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< 500 kΩ
100 do 690 V AC/DC pri 50/60 Hz
-

Odobritva

Mjerenje napona na bojleru.

testo
750-3

Enopolni test napetosti

Klasa zaščite

Merjenje napetosti na
kompresorju.

testo
750-2
12 do 690 V AC/DC

Test kontinuiteta
Test okretnog magnetskog
polja

–

100 do 690 V AC/DC pri
50/60 Hz
IP 64
TÜV, CSA, CE
EN 61243-3:2010

Prvi detektor napona za
mjerenje struje.
Detektor toka / napetosti testo 755.
So prvi svoje vrste: napetostni testerji, ki izpolnjujejo
Avtomatično prepoznavanje
parametrov merjenja

najnovejše standarde in s katerimi je možno meriti tok.
To pomeni, da sta instrumenta primerna za skoraj vse

V skladu z normo za detektorje
napetosti DIN EN 612433:2010

dnevne merilne električne naloge. Vsakič, ko se uporabljajo
samodejno izbere ustrezne nastavitve in zato preprečuje
nevarne napačne nastavitve. Oba modela imata vse

Prikaz rezultatov brez
predizbora parametrov

pomembne funkcije za merjenje napetosti, toka, upornosti,
kot tudi za meritev kontinuitete. Merilne vezi se lahko
enostavno zamenjajo, tako da ni potrebno zamenjani celoten

Osvetljenost merilnega mesta

merilnik v primeru poškodbe.
Zamenljivi kabli za testiranje

Tehnički
podatki
Merilno območje
- napetost
Tok
Upornost
Test kontinuiteta
Testiranje
vrtljivega magnetnega polja
Enopolni test
napetosti

Merjenje napetosti na
kompresorju.

Zaslon (prikaz)
Merilna
kategorija
Klasa zaščite
Odobritva

testo
testo
755-1
755-2
6 do 600 6 do 1000
V AC/DC V AC/DC
0.1 do 200 A AC
1 Ω do 100 kΩ
< 50 Ω
–
100 do
690 V AC
pri 50/60
Hz
–
100 do
690 V AC
pri 50/60
Hz
4,000
CAT IV 600 V
CAT III 1000 V
IP 64
TÜV, CSA, CE

Primerjava modelov

testo
755-1

testo
755-2

V skladu z normo za detektorje
napetosti DIN EN 61243-3:2010
Avtomatično priznavanje parametrov
merjenja
Osvetljenost merilnega mesta
Zamenljivi kabli za testiranje
Merilno območje - napetost do 1,000 V

–

Enopolni test napetosti

–

Test okretnog magnetskog polja

–

Filter za visokofrekvenčne signale.
Brezkontaktni detektor napetosti testo 745.
Brezkontaktni detektor napetosti z merilnim območjem do
1000 V je posebno dobro prilagojen za hitro začetno preverja-

Filter za visokofrekvenčne signale

nje vseh sumljivih izvorov napak. Kadar je napetost prisotna,
testo 745 opozori z jasno vidnim in zvočni signal. Da bi pove-

Nastavljiva občutljivost

čali zanesljivost, ima tester filter za visoko frekvenčne motnje.
Vizualni in zvočni signal
Tehnički podatki
Testiranje
napetosti

12 do 1,000 V
AC

Merilna
kategorija

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Odobritva

CSA, CE

V skladu s
standardom

EN 61326-1,
EN 61010-1

Osvetljenost merilnega mesta

Klasa zaščite IP 67

Testiranje napetost napajanja
kompresorja.
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Merilni instrument za merjenje električne energije

Multimeter testo 760

Kat. številka

Tokovne klešče testo 770

Kat. številka

testo 760-1, multimeter, baterije in 1 set
kablov za testiranje

0590 7601

testo 770-1, TRMS sonda, baterije in 1
komplet testnih kablov

0590 7701

testo 760-2, TRMS multimeter, baterije, 1
komplet testnih kablov in 1 adapter za temp.
sondu tip K

0590 7602

testo 770-2, TRMS sonda, baterije in 1
komplet testnih kablov 1 x adapter za temp.
sondo tip K

0590 7702

testo 760-3, TRMS multimeter, baterije in 1
komplet testnih kablov

0590 7603

testo 770-3, TRMS sonda, baterije in 1
komplet testnih kablov

0590 7703

testo 770 dodatki

Magnetni nosilec

0590 0001

Set varnostnih krokodil sponk

0590 0008

Adapter za temp. sondo tip K (samo za testo
770-2 / -3)

0590 0021

Set krokodil sponk

0590 0009

Set varnostnih krokodil sponk

0590 0008

Set testnih kablov 2 mm (kotni priključek)

0590 0010

Set krokodil sponk

0590 0009

Set testnih kablov 4 mm (kotni priključek)

0590 0011

Set testnih kablov 4 mm (kotni priključek)

0590 0011

Set testnih kablov 4 mm (ravni priključek)

0590 0012

Set testnih kablov 4 mm (ravni priključek)

0590 0012

Set podaljšanih testnih kablov (ravni
priključek)

0590 0013

Set podaljšanih testnih kablov (ravni
priključek)

0590 0013

Set podaljšanih testnih kablov (kotni
priključek)

0590 0014

Set podaljšanih testnih kablov (kotni
priključek)

0590 0014

testo 760 torbica

0590 0016

testo 755 / testo 770 torbica

0590 0017

ISO certifikat za multimeter

0520 0760

ISO certifikat za strujne klešče

0520 0770

DAkkS certifikat za multimeter

0520 0761

DAkkS certifikat za strujne klešče

0520 0771

Set 5 x 10 A / 600 V varovalke

0590 0005

Detektor struje / napetosti testo 755

Kat. številka

Set 5 x 630 mA/600 V varovalke

0590 0007

testo 755-1, detektor toka / napetosti,
baterije, testni kabli in kapice

0590 7551

Adapter za temp. sondo (tip K)

0590 0002

testo 755-2, detektor toka / napetosti,
baterije, testni kabli in kapice

0590 7552

Tokovne klešče - adapter

0590 0003

testo 755 dodatki

testo 760-1/-2 dodatki

testo 760-2/-3 dodatki

testo 760-3 dodatki

testo 755 / testo 770 torbica

0590 0017

Set 5 x 10 A / 1.000 V varovalke

0590 0004

Nadomestni vrh sonde

0590 0015

Set 5 x 630 mA / 1.000 V varovalke

0590 0006

ISO certifikat zastruju / napetost

0520 0755

DAkkS certifikat zastruju / napetost

0520 0756

Voltage tester testo 750

Kat. številka

testo 750-1, detektor napetosti,
baterije, ščitnik in kapa sonde

0590 7501

Brezkontaktni detektor napetosti
testo 745

Kat. številka

testo 750-2, detektor napetosti,
baterije, ščitnik in kapa sonde

0590 7502

testo 745, brezkontaktni detektor napetosti,
baterije

testo 750-3, detektor napetosti,
baterije, ščitnik in kapa sonde

0590 7503

ISO certifikat za detektor napetosti

0520 0750

DAkkS certifikat za detektor napetosti

0520 0751

testo 750 dodatki
testo 750 torbica

0590 0018

ISO certifikat za detektor napetosti

0520 0750

DAkkS certifikat za detektor napetosti

0520 0751

0590 7450
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Pridržujemo si pravico do spremembe, vključno s tehničnimi spremembami, brez predhodnega obvestila.

testo 760-1 / -2 / -3 dodatki
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