
testo 745 · Tester de tensiune non-contact

Manual de instrucțiuni [ro]

0970 7450 de ro 01

Informații generale
Instrument

1 Vârf pentru măsurarea tenisunii
2 Indicator tensiune (LED roșu)
3 Buton pornire/oprire, schimbarea 

sensibilității
4 Buton pentru iluminarea punctului 

de măsurare
5 Capacul compartimentului bateriei
6 Mâner
7 Iluminarea punctului de măsurare 

(LED alb)

Explicarea simbolurilor

Atenție! Avertisment despre 
o zonă de pericol, consultați 
manualul de instrucțiuni

Marcaj de conformitate, ver-
ifică respectarea directivelor 
UE în vigoare: Directiva EMC 
(2014/30/UE) cu standardul 
EN 61326-1, Directiva privind 
tensiunea joasă (2014/35/UE) 
cu standardul EN 61010-1

Atenție! Tensiune periculoasă, 
risc de electrocutare

Izolație continuă dublă sau 
întărită în conformitate cu 
categoria II DIN EN 61140

Instrumentul respectă Directi-
va WEEE (2012/19 / UE)

Citiți înainte de utilizare!
• Manualul de instrucțiuni conține informații și instrucțiuni necesare pentru funcționarea și uti-

lizarea instrumentului în siguranță. Înainte de a utiliza instrumentul, citiți cu atenție manualul 
de instrucțiuni și respectați toate aspectele acestuia. Păstrați acest document la îndemână, 
astfel încât să îl puteți consulta când este necesar. Transmiteți această documentație tuturor 
utilizatorilor ulteriori ai instrumentului.

• Dacă manualul nu este urmat sau dacă nu respectați avertismentele și instrucțiunile, există 
riscul de vătămare a utilizatorului și deteriorare a instrumentului.

Instrucțiuni de siguranță
• Instrumentul poate fi utilizat numai de către personalul instruit. În timpul tuturor operațiuni-

lor, vă rugăm să respectați prevederile legale.
• Pentru a preveni șocurile electrice, luați măsuri de siguranță atunci când lucrați cu tensiuni 

mai mari de 120 V (60 V) DC sau 50 V (25 V) rms AC. Aceste valori reprezintă limita pentru 
tensiunile de contact în conformitate cu DIN VDE (valorile din paranteze se aplică zonelor 
restricționate, de exemplu sectoarelor agricole).

• Instrumentul poate fi atins numai la zonele de prindere desemnate, elementele de afișaj nu 
trebuie acoperite.

• Lucrările de întreținere care nu sunt descrise în această documentație trebuie să fie       
efectuate numai de tehnicieni de service instruiți.

• Dacă instrumentul este modificat în orice mod, siguranța operațională nu mai poate fi  
garantată.

• Dacă există scurgeri ale bateriilor, utilizarea instrumentului trebuie intreruptă până când nu a 
fost verificat de către Serviciul Clienți. 

• Electrolitul este foarte alcalin și conductiv din punct de vedere electric. Risc de arsuri! Dacă 
electrolitul intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiți imediat zonele afectate cu 
multă apă. Dacă electrolitul intră în ochi, clătiți-l imediat cu multă apă și solicitați sfatul 
medicului.

Utilizarea
Instrumentul poate fi utilizat numai în condițiile și în scopul pentru care a fost proiectat:
• Verificarea tensiunii la cablurile izolate (fără contact, fără contact galvanic direct) în intervalul 

12 la 1000 V
• Verificarea cablurilor
• Testarea fazelor la prize
• Instrumentul poate fi utilizat numai în intervalele de măsurare specificate și în instalațiile de 

joasă tensiune de până la 1000 V (categoria de măsurare CAT IV 1000)
Instrumentul nu trebuie utilizat pentru următoarele:
• Pentru a verifica dacă nu există tensiuni: utilizați doar testere de tensiune cu doi poli       

conforme cu EN 61243-3.
• În medii potențial explozive: instrumentul nu este protejat împotriva exploziilor!
• Când plouă: risc de electrocutare!

Date tehnice
Specificații valabile la 23°C ± 5° C, <80% umiditate relativă:
Caracteristică Valori
Indicator tensiune LED roșu și avertizare acustică
Sensibilități de 50 până la 1000 V (setare standard)

12 la 50 V (sensibilitate ridicată, afișează și tensiuni de 
50 la 1000 V) 

Interval de frecvență 40 la 400 Hz
Interval de temperatură Operare: -10 la 50 °C 

Depozitare: -15 la 60 °C
Umiditate relativă < 80 %
Înălțime < 2000 m
Baterii 2x 1.5 V IEC LR03 (AAA)
Consum de energie Aprox. 80 mA
Dimensiuni (Lxhxl) Aprox. 155 x 25 x 23 mm
Greutate Aprox. 55 g
Standarde EN 61326-1, EN 61010-1
Clasă de protecție IP 67 (IEC 60529)
Autorizații CE
Garanții Durată: 2 ani

Termeni de garanție: vezi www.testo.ro

Operarea instrumentului
Pornirea instrumentului

 > Apăsați scurt butonul pornire/oprire.
 - După pornire, este setat domeniul de testare 50 V - 1000 V. 
 > În intervalul 12 - 50 V sunt afișate și tensiuni între 50 V și 1000 V. În cazul în care o           

tensiune mai mare de 50 V este aproape de o tensiune între 12 V și 50 V, e probabil ca    
tensiunea mai mare să fie afișată.

 - LED-ul roșu intermitent indică faptul că instrumentul este pregătit: frecvență luminoasă mai 
mică în intervalul de sensibilitate 50 V - 1000 V, frecvență luminoasă mai mare în intervalul 
de sensibilitate 12 - 50 V.

Iluminarea punctului de măsurare
 > Apăsați butonul pentru iluminarea punctului de măsurare
 - Iluminarea rămâne pornită atâta timp cât este apăsat butonul.

Oprirea instrumentului
 > Țineți apăsat butonul pornire/oprire.

Oprirea automată: dacă nici un buton nu este apăsat timp de aproximativ 3 minute, instrumen-
tul se oprește automat.

Efectuarea unui test
Pregătirea testului de tensiune
Înainte de fiecare test, asigurați-vă că instrumentul este în stare perfectă:
• De exemplu, țineți cont de carcase rupte sau scurgeri ale bateriilor.
• Verificați dacă instrumentul funcționează corect (de exemplu la o sursă de tensiune       

familiară) înainte și după fiecare test.
• Dacă siguranța utilizatorului nu poate fi garantată, opriți instrumentul și asigurați-l pentru a 

împiedica utilizarea neintenționată.
Efectuarea testului de tensiune
La efectuarea testului, vă rugăm să rețineți:
• Semnalul din timpul testului de tensiune nu oferă nici o informație despre tipul sau nivelul 

tensiunii aplicate.
• Localizarea conductorului de împământare în obiectul de test poate afecta citirile.
• Instrumentul dispune de un filtru digital complex pentru eliminarea interferențelor cauzate 

de câmpurile electrice de înaltă frecvență (de exemplu, de la computere sau startere de 
tuburi fluorescente). Cu toate acestea, în apropierea unor astfel de surse de interferență pot 
apărea citiri incorecte.

 > Mișcați instrumentul încet de-a lungul obiectului de testare, de exemplu un cablu.
 - Când instrumentul detectează o tensiune AC în intervalul 12 - 50 V, LED-ul roșu clipește și 

se emite un semnal sonor.
 - Când instrumentul detectează o tensiune AC în intervalul 50 V - 1000 V, LED-ul roșu este 

aprins permanent și se emite un semnal sonor. 

Service și întreținere
Schimbarea bateriei
Când LED-ul roșu este aprins permanent fără semnal acustic, bateriile trebuie schimbate. 
Schimbați bateriile imediat, deoarece nu se mai pot garanta citiri fiabile.

 > Deschideți compartimentul bateriilor: desfaceți șurubul și scoateți capacul compartimentului 
bateriilor.

 > Scoateți bateriile uzate.
 > Introduceți baterii noi respectând polaritatea.
 > Închideți compartimentul bateriilor: puneți capacul compartimentului bateriilor și strângeți 

șurubul. 
Întreținere
Când este utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, instrumentul nu necesită o  
întreținere specială. 
Depozitare

 > Dacă instrumentul nu este utilizat pentru o perioadă semnificativă de timp: scoateți bateriile 
pentru a preveni orice pericol sau deteriorare din cauza unei eventuale scurgeri a bateriilor.

Curațare
Înainte de curățare, instrumentul trebuie ținut departe de sursele de tensiune.

 > Ștergeți instrumentul cu o cârpă umedă și o cantitate mică de detergent de uz casnic. 
Nu folosiți niciodată agenți de curățare sau solvenți abrazivi pentru a curăța instrumentul! După 
ce este curățat, instrumentul nu trebuie să fie utilizat înainte de a fi complet uscat.

Protejarea mediului înconjurător
 > Aruncați bateriile reîncărcabile defecte/bateriile uzate în conformitate cu specificațiile legale 

valabile.
 > La sfârșitul duratei de viață, trimiteți produsul la un centru de colectare pentru deșeuri 

electronice (respectați reglementările locale) sau returnați produsul la Testo pentru eliminare.

www.testo.ro


