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

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

Configuração de garra aberta 
permite testes rápidos de corrente

Design compacto auxilia o 
trabalho em locais de difícil acesso

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

Ponteiras de teste incluídas 
para medição de tensão, 
resistência e continuidade

Testador Inteligente Split-Jaw TM
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Testador Inteligente Split-Jaw TM

Recursos

Mede tensão com as
ponteiras de teste

Indicação sonora
de continuidade

Mede corrente com a garra aberta

O notável medidor Split-Jaw™ proporciona um novo patamar 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, fornecendo medições à prova de erro e 
instantâneas de tensão, corrente e resistência. A configuração de garra aberta permite
medições rápidas de corrente, 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 200Aca
Mede de 1,3 a 750Vca
Mede de 0,1 a 1000Vcc
Mede de 0,1 a 2000 ohms 
Aviso sonoro de continuidade
Congelamento do visor (hold)
Armazenamento integral das ponteiras
Ponteiras substituíveis
Desligamento automático
Indicação de bateria fraca
Garantia vitalícia limitada

*Diâmetro de abertura da garra: 27 mm (0,5 pol )
Acessório recomendado: bolsa de transporte modelo C-90

Especificações do 61-096
FAIXA DE RESOLUÇÃO

TENSÃO CA
TENSÃO CC
CORRENTE CA
RESISTÊNCIA

750V
1.000V
200A

2000Ω

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

PRECISÃO

Garra aberta para
medição de corrente

Armazenamento integral
das ponteiras

Um botão para ligar/desligar
e congelar dados

Testes automáticos
eliminam a necessidade
de um seletor

Tela grande,
fácil de ler

Testa tensão, corrente,
resistência e continuidade

Ponteiras de teste
substituíveis
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