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A Testo kínálata nem rég, egy hiánypótló műszer családdal, a villamos

műszerekkel bővült, melyek az elektromos berendezések és rendszerek

méréséhez szükséges valamennyi mérési paramétert lefedik. Az új mű-

szerek között digitális multiméterek, áram-, és feszültségmérők és la-

katfogók is találhatók, melyek közül ezúttal a lakatfogók használatának

előnyeit mutatjuk be. 

Figyelem, teszteltünk!

Kipróbáltuk: végre egy praktikus műszer, ami a lakatfogó előnyeit a mul-

timéterekével egyesíti! A szabadalommal védett lakatfogó kar egyedi fo-

gómegoldása az, ami kiemeli a műszert versenytársai közül. Míg a

műszer egyik karja fix, addig a bal oldali fogókarja teljes egészében a

műszerbe visszahúzható, így egy túlzsúfolt kapcsolószekrényben vég-

zett mérés sem okoz többé gondot, akár nagyobb kábelköteg esetén is

könnyen kiválaszthatóvá válik a mérni kívánt kábel. 

Miért érdemes mérni a testo 770 lakatfogó családdal?

• Egyedi fogómegoldás a szűk helyeken történő mérésekhez

• Automatikus egyen-, váltóáram és feszültség mérés

• Hasznos funkciók sora: indító áram-, teljesítmény-, μA mérés, és Bluetooth kapcsolat

Három típus - három felszereltségi szint

A műszer család tagjaival a mindennapi munkához szükséges összes paraméter mérhető - lakatfogóval vagy mérővezetékekkel,

AC/DC áram, feszültség, kapacitás, frekvencia, ellenállás és hőmérséklet is, továbbá a család minden tagja alkalmas a valós effektív

feszültség érték (TRMS), valamint a motorok indítási áramának mérésére.

A lakatfogók két nagyobb tudású tagja, a testo 770-2 és a 770-3 típus, µA-es méréstartománnyal is rendelkezik, mely különösen

azoknak kedvez, akiknek lényeges a kazánok ionizációs áramának mérése, míg a legmagasabb tudású típus, a 770-3, Bluetooth

kapcsolattal is rendelkezik. 

Mostantól okostelefonnal is mérhet

A Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően a család legnagyobb felszereltségi szintű tagja, a testo 770-3 lakatfogó, okostelefonhoz, 

tablethez is csatlakoztatható, ami az ingyenesen letölthető testo Smart Probes App segítségével további hasznos funkciókhoz juttatja:

így például az olyan mért és számított értékek, mint a teljesítményé, az alkalmazáson keresztül táblázatos és grafikonos formában is

megjeleníthető, de e-mailben, pdf vagy excel formátumban továbbítható és dokumentálható is.

Tudjon meg még több érdekességet a műszercsaládról itt:

https://www.testo.hu/termekek/villamos_meromuszerek/lakatfogok/index.jsp?utm_source=Muszeroldal&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=testo%20770%20lakatfog%C3%B3
https://www.testo.hu/termekek/villamos_meromuszerek/lakatfogok/index.jsp?utm_source=Muszeroldal&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=testo%20770%20lakatfog%C3%B3

