
Technická data BENNING ST 710
Displej: grafický displej
Odpor ochranného vodiče: 0,05 Ω - 20 Ω
Zkušební proud: ± 200 mA DC 
Izolační odpor: 0,1 MΩ - 20 MΩ 
Zkušební napětí: 500 V DC

Proud ochranným  
vodičem/dotykový proud: 0,1 mA - 20 mA

Zkušební proud: 40 V AC, 50 Hz

Test kabelu: RPE, RISO, zkouška na zkrat a průchod fázového 
vodiče (L) a nulového vodiče (N)

Napětí na externí zásuvce  
s ochranným vodiče: L-N, L-PE, N-PE 

Měřicí kategorie: CAT II 300 V 
Rozměry (d x š x v): 270 x 115 x 55 mm
Váha: 800 g
Baterie: 6 x baterií 1,5 V typ AA, IEC LR6

Obsah dodávky: Brašna, zkušební kabel se svorkou, kabel ke 
studenému přístroji, baterie

Obj. č.: 050309

BENNING ST 710 
Tester přístrojů napájený bateriemi pro mobilní zkoušení 
elektrických přístrojů 
 
• Zkoušení podle VDE 0701-0702, DGUV předpis 3

• Jednoduché – obsluha třemi tlačítky

• Rychlé – celá zkouška je hotová během 10 s

• Mobilní – zkouška je proveditelná bez elektrické sítě 

Použití:
Bezpečnostně technická zkouška elektrických přístrojů/pracovních 
prostředků jako např. elektrických přístrojů/nástrojů s vypínačem VYP/
ZAP, topidel, kabelových navijáků, vícenásobných rozboček a domácích 
spotřebičů. Dotykový proud/proud ochranným vodičem se měří metodou 
náhradního svodového proudu.  
 
Funkce měření:
• Odpor ochranného vodiče zkušebním proudem 200 mA DC a se změnou  
 polarity

• Izolační odpor zkušebním napětím 500 V DC

• Měření proudu ochranného vodiče a dotykového proudu metodou náhrad- 
 ního svodového proudu

• Měření napětí na externí zásuvce s ochranným vodičem (L-N, L-PE, N-PE) 
 
Charakteristika:
• Automatický průběh zkoušky pro přístroje třídy I., II. (III.) a zkouška kabelu

• Zkoušení kabelových navijáků, vícenásobných rozboček a kabelů se  
 zástrčkou pro studené přístroje

• Výsledek měření se zobrazuje formou: dobře/špatně

• Hraniční hodnoty přednastaveny

• Upozornění při chybné obsluze a nezapojeném zkoušeném přístroji

• Kapacita baterií dostatečná pro > 2500 zkoušek

• Třífázové přístroje lze testovat pomocí volitelného měřicího adaptéruVolitelné příslušenství:
Zkušební balíčky „nová zkouška“, 300 ks v roli (756212)

Měřicí adaptéry pro 1fázové spotřebiče  
pro měření Rpe, Riso, ipe, iber. 
16 A CEE 3pólový (044143) 
32 A CEE 3pólový (044144) 
4 mm bezpečnostní zástrčka na zástrčku s ochranným kontaktem 
(044142)

Měřicí adaptéry pro 3fázové spotřebiče 
pro měření Rpe, Riso, ipe, iber. v náhradní metodě: 
16 A CEE 5pólový (044122) 
32 A CEE 5pólový (044123)

Měřicí adaptéry pro 1fázové a 3fázové spotřebiče 
pro měření Rpe, Riso, ipe, iber. v náhradní metodě u 3fázových otřebičů: 
trojnásobný, 16 A/32 A CEE 5pólový a 16 A 3pólový (044147)

Kleště na bludné proudy TRUE RMS BENNING CM 9 pro rozdílový 
proud u 1fázových a 3fázových spotřebičů (044065)

Měřicí adaptér zástrčka/spojka s ochranným vodičem  
pro měření Ipe v rozdílové a přímé metodě, zatěžovací proud pro 1fázové 
spotřebiče, vodiče vyvedeny jednotlivě (044131)

Měřicí adaptéry pro 3fázové spotřebiče pro měření Ipe v rozdílové  
a přímé metodě, zatěžovací proud: 
16 A CEE 5pólový (044127)  
32 A CEE 5pólový (044128) 

Formuláře zkušebního protokolu 

„Zkouška elektrických přístrojů“ 

si můžete zdarma stáhnout na 

www.benning.de.

Obsah dodávky BENNING ST 710


