
Testa automaticamente 
tensão, corrente, resistência
e continuidade, sem seletor

A mais moderna ferramenta
de segurança combina a
simplicidade de um testador
com a capacidade de
medição de um alicate-
amperímetro

A configuração de garra
aberta permite testes
rápidos de corrente

O design compacto ajuda a
trabalhar em locais de
difícil acesso

Classificações de segurança:
CAT-IV 600V, CAT-III 1000V

Testador Inteligente Split-Jaw       TM

Ponteiras inclusas
para medição de tensão,
resistência e continuidade



Recursos

O notável medidor Split-Jaw™ define um novo nível de conveniência e segurança para a 
realização de medições elétricas básicas. Sua inovadora capacidade de medição automática 
elimina a necessidade de um seletor de função, proporcionando medições instantâneas, à prova 
de erros, de tensão, corrente e resistência. A configuração de garra aberta permite
medir correntes rapidamente, especialmente em painéis de difícil acesso.
É uma ferramenta útil e segura para a resolução de problemas elétricos.
Com a classificação de segurança CAT IV-600V, o Split-Jaw pode ser utilizado
em ambientes industriais, comerciais e residenciais.

Mede de 0,1 a 200A CA*
Mede de 1,3 a 750V CA
Mede de 0,1 a 1000V CC
Mede de 0,1 a 2000 Ω
Aviso sonoro de continuidade
Congelamento de dados
Armazenamento integral das ponteiras
Ponteiras substituíveis
Desligamento automático
Indicação de bateria fraca
Garantia vitalícia limitada

*Diâmetro máximo no cabo da garra: 27 mm (0,5 pol )
Acessório recomendado: bolsa de transporte modelo C-90

Especificações do 61-096
ESCALA E RESOLUÇÃO

TENSÃO CA
TENSÃO CC
CORRENTE CA
RESISTÊNCIA

750V
1000V
200,0A
2000Ω

1,5%
1,0%
3,0%
1,0%

PRECISÃO
Testes automáticos
eliminam a necessidade
de um seletor

Tela grande,
de fácil leitura

Garra aberta para
medição de corrente

Armazenamento integral
das ponteiras

Um botão para ligar/desligar
e congelar dados

Testa tensão, corrente,
resistência e continuidade

Ponteiras de teste
substituíveis

Mede tensão com as
ponteiras de teste

Indicação sonora
de continuidade

Mede corrente com a garra aberta

Form No. P-2105BR
     2004 IDEAL INDUSTRIES BRASIL Ltda.
Rev. 12/02EN - 09/04BR
Impresso no Brasil

IDEAL INDUSTRIES BRASIL LTDA.
Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200 - 201/F - São Paulo - SP - 05677-000

Fone: 11-3759-8777      Fax: 11-3759-8775
www.idealindustries.com.br      ideal_brazil@idealindustries.com

SP - HAMEG : (11) 3331-6877
RJ/ES - FLK INSTRUMENTAÇÃO: (21) 2224-1801

MG/GO/DF - VÓRTEX EQUIPAMENTOS: (31) 3427-7700
PR - SINUELO: (41)   335-5005

Região Sul - PARES ELETRÔNICA: (81) 3014-3600
Região Nordeste - IPG RODRIGUES: (81) 3251-5033

Região Norte - MGS TECNOLOGIA: (92)   613-1514

Testador Inteligente Split-Jaw


