
C.A 704

...ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ

C.A 704 a 760
Extrémně odolné 
elektrikářské zkoušečky

Obecné vlastnosti
C.A 704 a C.A 760 jsou
zkoušečky pro náročnou
práci v terénu. Díky extrém-
ní mechanické odolnosti
(testovány pro pád ze 2 m) 
s nimi můžete pracovat 
v jakýchkoliv podmínkách.

přehledný digitální displej s 2000 dílky a podsvícením
automatické přepínání rozsahů
praktická membránová tlačítka snadno stisknete i v rukavicích, při stisku tlačítka
zkoušečka pípne
měří ac napětí v rozsahu 2 V až 690 V, dc napětí 200 mV až 750 V
měří odpor v rozsahu 1 - 1,999 k
zvukově indikuje spojitost bzučák < 2 k
indikuje fázi
sled fází
automaticky se zapíná a vypíná
funkce HOLD pro podržení naměřené hodnoty na displeji
ochranné kryty na měřicí hroty
praktické uložení měřicího kabelu a hrotu do spodní části přístroje
krytí IP65
vyhovuje ČSN EN 61010-1, CAT III 600 V
rozměry 163 x 63,6 x 40 mm
váha 210 g
vynikvynikající poměr ceny/výkající poměr ceny/výkonuonu

Dodávka obsahuje:
zkoušečku C.A 704
měřicí kabel s kryty na měřicí hroty
1 ks 9 V baterie
uživatelskou příručku

Blue Panther s.r.o.

Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4-Modřany

Vyžádejte více informací
na telefonu

241 762 724-5, 244 403 022

Navštivte nás na interne-
tových stránkách na adrese:

www.blue-panther.cz
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8 LED diod indikuje ac napětí v rozsahu 10 až 690 V a
dc napětí v rozsahu 10 až 750 V
zvukově indikuje spojitost bzučák < 2 k
indikuje fázi
testuje diody
testuje polaritu
sled fází
test proudových chráničů
autotest přístroje i baterie
krytí IP65
ochranné kryty na měřicí hroty
praktické uložení měřicího kabelu a hrotu do spodní části
přístroje
vyhovuje ČSN EN 61010-1, CAT III 600 V
rozměry 163 x 63,6 x 40 mm
váha 210 g
vynikvynikající poměr ceny/výkající poměr ceny/výkonuonu

Dodávka obsahuje:
zkoušečku C.A 760
měřicí kabel s kryty na měřicí hroty
1 ks 9 V baterie
uživatelskou příručku

C.A 760

test polohy fáze
test zemního vodiče
test absence napětí
napájen přímo z měřeného obvodu
vyhovuje ČSN EN 61010-1, CAT II 230 V
rozměry: 95 x 50 x 38 mm
váha: 60 g
používá se s C.A 704 nebo 760, 
multimetry nebo samostatně

C.A 7�5�1

Objednací údaje:
C.A 704.............................CA01.1917.32Z
C.A 760.............................CA01.1917.31Z
C.A 751.............................CA01.1019.97Z


