We measure it.

Dijital multimetre
testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Çevirmeli düğme yerine fonksiyon tuşları ile kolay,modern
°C/°F

kullanım
Soket atamasıyla ölçüm parametresi tanıma ve seçme

F

Yanlış ayarları önler
Sinyalin dalga şeklinden bağımsız gerçek ölçüm - TRMS

V

Geniş, aydınlatmalı ekran
A

Ω

Hz

testo 760 dijital multimetre ailesi tüm önemli elektriksel

testo 760-1, hemen hemen tüm günlük ölçümler için

ölçümler için üç modelden oluşur. Bu üç modelde de

kullanılan standart modeldir. testo 760-2 daha geniş akım

geleneksel çevirmeli düğme yerine gelen fonksiyon tuşları

ölçüm aralığı, TRMS ve alçak-iletimli filtre ile farklılaşır.

kolay kullanım ve daha fazla güvenilirlik sağlar. Yanlış ayarlar

testo 760-3 ise en yüksek teknik özelliklere sahip modeldir

imkansız hale gelir çünkü ölçüm soketi atamasıyla ölçüm

ve diğer iki modelin özelliklerine ek olarak, frekans ve

parametreleri otomatik olarak algılanır ve ayrıca uygun

kapasite için yüksek ölçüm aralıkları ile birlikte 1,000 V’ye

fonksiyon tuşları aydınlatma ile gösterilir.

kadar gerilim aralığına sahiptir.

www.testo.com.tr

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

We measure it.

Teknik bilgi/aksesuarlar

TRMS

testo
760-2

testo
760-3

–

P

%0.8

%0.1

testo 760-1, multimetre, bataryalar ve 1
set ölçüm kablosu dahildir

Temel doğruluk

Sipariş no. 0590 7601

Akım
ölçüm aralığı

1 mA ...
10 A AC/DC

0.1 µA ... 10 A AC/DC

Direnç
ölçüm aralığı

0.1 ... 40 MΩ

0.1 ... 60 MΩ

Frekans
ölçüm aralığı

0.001 Hz ...
500 kHz

0.001 Hz ...
30 MHz

0.001 Hz ...
60 MHz

Kapasitans ölçüm
aralığı

0.001 nF ...
100 µF

0.001 nF ...
30,000 µF

0.001 nF ...
60,000 µF

Gerilim
ölçüm aralığı

testo 760-2
testo 760-2, TRMS multimetre, bataryalar, 1
set ölçüm kablosu ve 1 x K tipi termokupıl
için adaptör dahildir

0.1 mV ... 600 V AC/DC

Sıcaklık
ölçüm aralığı

–

-20 ... +500°C

Süreklilik testi

Sipariş no. 0590 7602

P
P

Diyot testi
Ekran (sayaç)
Ölçüm kategorisi

testo 760-3

Koruma sınıfı

testo 760-3, TRMS multimetre, bataryalar ve
1 set ölçüm kablosu dahildir

Depolama sıcaklığı

4,000

6,000

CAT IV 300 V
CAT III 600 V

CAT IV 600 V
CAT III 1,000 V
IP 64

Çalışma sıcaklığı

-10 ... +50 °C
-15 ... +60 °C

Ölçüler

167 x 84 x 45 mm (U x G x Y)

Ağırlık

340 gr

Garanti

Sipariş no. 0590 7603

2 yıl

Yetki belgeleri

TÜV, CSA, CE

Standartlar

testo 760-1/-2/-3 aksesuarlar

Sipariş no.

0.1 mV ...
1,000 V AC/DC

EN 61326-1

testo 760-1/-2 aksesuarlar

Sipariş no.

Manyetik kanca

0590 0001

5 x 10 A/600 V yedek sigorta seti

0590 0005

Güvenlik bağlantı maşası seti

0590 0008

5 x 630 mA/600 V yedek sigorta seti

0590 0007

Bağlantı maşası seti

0590 0009

2 mm standart ölçüm kablosu seti
(Eğimli fiş)

0590 0010

Termokupıl adaptörü (K Tipi)

0590 0002

4 mm standart ölçüm kablosu seti
(Eğimli fiş)

0590 0011

Pens ampermetre adaptörü

0590 0003

4 mm standart ölçüm kablosu seti (Düz fiş)

0590 0012

testo 760-3 aksesuarlar

Ölçüm uzatma kablosu seti (Düz fiş)

0590 0013

5 x 10 A/1,000 V yedek sigorta seti

0590 0004

Ölçüm uzatma kablosu seti (Eğimli fiş)

0590 0014

5 x 630 mA/1,000 V yedek sigorta seti

0590 0006

testo 760 taşıma çantası

0590 0016

ISO kalibrasyon sertifikası - multimetre

0520 0760

DAkkS kalibrasyon sertifikası - multimetre

0520 0761

testo 760-2/-3 aksesuarlar

Dış soğutma ünitesi üzerinde gerilim ölçümü
Şalt dolabında gerilim testi

İyonizasyon akımı ölçüm
kurulumu
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testo 760-1

testo
760-1

Bir ısı pompasının şalt dolabında gerilim testi

www.testo.com.tr

Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Teknik
bilgi

