
Az áramerősség-, és feszültségmérő család típusai 2 az 1-ben funkciót töl-

tenek be, és úgy készültek, hogy a tévesztés lehetőségét kikerülve, automa-

tikusan választják ki a megfelelő mérési paramétert.

Az érintésmentes feszültségmérő állítható fáziskereső és a feszültség de-

tektáló funkcióval rendelkezik.

A feszültségmérő család egy speciális, minden szögből leolvasható kijelző-

vel, és egy interferencia szűrő megoldással rendelkezik és Fi-relé tesztelésre

szolgáló funkciógombbal látták el.

Az egyszerű és biztonságos elektromos mérés mindenkinek jár: megérkezett a Testo új villamos mérőműszer

családja, ami hiánypótló a Testo kínálatában. Az új műszerpaletta az elektromos berendezések és rendszerek

méréséhez szükséges valamennyi mérési paramétert lefedi: digitális multiméterei, lakatfogói, áram-, és feszült-

ségmérői olyan technológiai újításokkal készültek, melyek egyszerűbb és jóval biztonságosabb használatot

tesznek lehetővé. Mitől mások a Testo villamos mérőműszerei? Elmondjuk!

We measure it.
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Testo Villamos Mérőműszerek

A Testo mától digitális multiméterrel, speciális fogótechnikájú

lakatfogóval, feszültségmérővel, kombinált áramerősség-, és

feszültségmérővel, valamint egy praktikus érintésmentes fe-

szültségmérővel segíti a munkáját. 

A Testo villamos műszer családja, nem csak újabb mérőmű-

szereket jelent, hanem valódi hozzáadott értéket nyújt. A több

alkalmazási területet is lefedő műszerpaletta úgy készült, hogy

praktikus kialakításuknak és felhasználóbarát használatuk-

nak köszönhetően magasabb munkabiztonságot adjanak. Az

új innovatív technológia alkalmazásával hatékonyabbá válik a

villanyszerelés!

testo 750-3 feszültségmérő használat közben

Öttel mindent visz – Műszerek a legfontosabb villamos mérési feladatokra

A műszer család 5 fő termékcsoportja, az elektromos berendezések és rendszerek méréséhez szükséges valamennyi mérési para-

métert lefedi. A műszerek néhány izgalmas újítása:

testo 770-3 lakatfogó használat közben.

A digitális multiméterek már a csatlakoztatás alapján, automatikusan felismerik a

megfelelő mérési paramétert, és funkciógombokkal váltják ki a hagyományos tár-

csás megoldást a biztonságosabban működtetés érdekében.

A lakatfogó család egy olyan szabadalommal védett, egyedi fogó mechanizmussal

készült, mely pontos és jóval könnyebb használatot ad: a műszerrel mindig éppen

azt a kábelt tudja kiválasztani és mérni, amelyre szüksége van. A lakatfogó család

legmagasabb szintű tagja a Smart Probes App-pal kompatibilis, ennek köszönhe-

tően a mért értékek számítógépre menthetők és így könnyen dokumentálhatók.
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