
Colour change of the LCD lighting  
during voltage

MultiSafe DSP 5
Highest precision and safety up to 1200 V AC / 1500 V DC

Der MultiSafe DSP 5 is a safe   
testing device for all applications in  
power engineering - easy handling,  
high-precision, multifunctional and reliable. 

▪	Precise indication of voltage from 
100 mV up to 1200 V AC 
10 mV up to 1500 V DC

▪	Extended measuring range for  
low- and battery-voltage up to 19,99 V 

▪	Phase, phase sequence tester  
(possible with gloves)

▪ Fast continuity test  
0,01 kΩ up to 1000 kΩ

▪	Easy operation,  
large illuminated display with  
two colour display

▪	Additional load to determine interference 
voltages and RCD-tripping	(not DSP 5B)

Vorab Information - Änderungen vorbehalten

DSP 5ST - Slide tip with adjustable electrode 
length 4 mm / 16 mm.

Type Article 
no. 

Phase- / phase 
sequence

 test

Phase  
sequence test for 

IT power grids 

Continuity 
test with  

value 

Additional load
30 mA-RCD-  

tripping

4 / 16 
mm 

slide tip

DSP 5B 
0,3   -  1200 V AC 
0,01 - 1500 V DC

84502 � � �

DSP 5 
0,3   -  1200 V AC 
0,01 - 1500 V DC

84501 � � � �

DSP 5ST 
0,3   -  1200 V AC 
0,01 - 1500 V DC

84503 � � � � �

Technical data
Two-pole voltage- and continuity tester 
MultiSafe DSP 5 / DSP 5B / DSP 5ST  
tested and certified by VDE in accordance with 
EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 part 401) 

Nominal voltage

12 ... 1000 V AC / 1200 V DC        DSP 5 / DSP 5ST 
12 ... 1000 V AC / 1500 V DC        DSP 5B 
(according to VDE: automatic switch on / over >12 V
and addtitional load up to max. 1200 V AC / DC) 

Display range

0,01 V ... 1500 V DC
0,10 V ... 1200 V AC

Frequency

15 Hz ... 10 kHz < 500 V, 
15 Hz ... 2 kHz > 500 V

Indication of voltage/phase/phase sequence

Red LED for voltage, green for continuity, yellow for 
phase sequence, LC dispaly, two color backlighted  
7-segment-letters, 2 lines, 0 ... 1999 Digit

Measuring ranges - voltage

DC: 0,01...19,99/20,0...99,9/100...1500   (1,5% + 3 D)
AC: 0,10...19,99/20,0...99,9/100...1200 V 

TRMS 15... 500 Hz (1,5% + 3 D)  
sineff > 500 Hz (15% + 3 D) 

Indication of resistance/continuity/diodes

Green LED for continuity up to 1000 kΩ 
and diodes, LCD 3½-digit for kΩ-measurement 
value, buzzer ≤ 10,00 kΩ

Measuring range - resistance

0,01 ... 1000 kΩ (5 % + 4 D)

Measuring ranges - frequency

15,0 ... 99,9 Hz / 100 ... 9999 Hz

Input resistance

412 kΩ at 50 V / 50 Hz
200 kΩ at 1000 V AC, 720 kΩ at 1000 V DC 

Current peak value

5 mA at 1000 V          direct
< 300 mA at 1000 V   switched (not for DSP 5B) 
 On-time ton / recover-time toff  
at  230 V / 400 V      unlimited 
at  UN       2 min ton / 2 min toff

Overvoltage category

CAT IV 1000 V 
in accordance with IEC 60664-1 (VDE 0110) 

Surge voltage strength 
>19,2 kV case insulation to user 
>12 kV circuit between test prods

Insulation test voltage

6 kV unit inspection of case and line

Operating temperature

-15°C ... + 55°C

Power supply

2 x 1,5 V AAA energy- saving circuit, 
automatic switch-off after 30 s without measuring 
multi-stage battery indicator

Casing

ABS-PC/ TPE , display cover PC impact resistant, 
handgrip to clip in, belt clip 

Protection category

IP 65, device can be used in moist environments

Connection line

PUR sheated cable, 1000 V, 1 m, with protective cap

Repeated inspection / calibration

Recommended every 6 years

Dimensions / Weight

275 x 89 x 35 mm (handgrip and display part) 
275 x 60 x 35 mm (display part)  
270 g

 

Many functions 
Fast and safe measuring and testing of: 
▪	 Direct and alternating voltage (TRMS)
▪	 Resistance / continuity
▪	 Polarity
▪	 Phase  
▪ Phase sequence grounded
 from 165 up to 1200 V / 50 Hz
▪ Phase sequence ungrounded  
 (IT power grids)
▪ Frequency measurement 
▪ Monitored additional load /  
 RCD-tripping (not DSP 5B) 
▪ Additional load for start-up tests of 
 electronic electricity meters
▪ Front spot point lightning
 
Easy operation 
Fully automated test procedures obviate 
operating errors: 
▪	 The MultiSafe DSP 5 switches on, or
 from continuity over to voltage testing
▪	 Direct indication of the type of voltage / 
 polarity / frequency 
▪	 Automatic range selection 
 from 0,10 V up to 1500 V
▪	 Integrated self-test per keypress
▪	 One-hand operation for testing sockets
▪	 Integrated flashlight function for working  
 in any environment
▪	 Belt clip for easy transport

Robust design 
High-quality elements guarantee function 
and safety under extreme conditions:
▪	 Impact resistant plastic casing and
 break-proof display cover
▪	 Dust- and waterproof (IP 65, approved
 for operation in outdoor areas)
▪	 Tightly integrated test contacts
▪	 Twin insulated PUR control cable

Additional load / RCD-tripping, 
backwards

Highest level of safety 
▪	 Large protective resistors protect the  
 user and device especially against
 dangerous voltage peaks and energy
 from external sources.
▪	 Large two-colour display for hazardous  
 voltages > 50 V AC / 120 V DC,  
 and LED-warning which works  
 without battery
▪	 The MultiSafe has been tested and
 certified by VDE

Safety accessories  
Accessories are not included in scope of 
delivery
▪	 Pin prods for measuring points that are  
 difficult to reach
▪	 Adapter for test lines with 4 mm plug
▪		Extensions for overhead lines

Front spot lighting

Made in Germany

NEW

 

EN/IEC 61243-3 
CAT IV 1000 V 

Voltage tester up to 1 kV 2928

Najwyższa precyzja i bezpieczeństwo w zakresie do 1200 V AC / 1500 V DC

NOWOŚĆ

DSP 5ST - końcówka z regulowaną długością 
elektrody 4mm / 16mm.

Zmiana koloru podświetlenia LCD 
w czasie pomiaru napięcia

MultiSafe DSP 5 jest bezpiecznym wskaźnikiem 
do wykonywania wszelkich pomiarów w 
energetyce. Łatwa obsługa, wysoka precyzja, 
wielofunkcyjność i niezawodność.

Precyzyjny pomiar napięcia w zakresie:
100mV do 1200V  AC
10mV do 1500V  DC 

Rozszerzony zakres pomiaru 
niskich napięć i baterii do 19,99V

Test kolejności faz

Szybki test ciągłości
0,01 kΩ do 1000 kΩ

Łatwa obsługa
duży, podświetlany, dwukolorowy wyświetlacz

Dodatkowe obciążenie jako test 
zabezpieczeń różnicowoprądowych

Wielofunkcyjność
Szybki i bezpieczny test i pomiar:

Napięcie stałe i przemienne (TRMS)
Oporność / ciągłość
Biegunowość
Identyfikacja fazy
Kolejność faz (uziemione) 
od 156 do 1200 V / 50 Hz
Kolejność faz (nieuziemione)
IT sieci energetyczne
Pomiar częstotliwości
Test zabezpieczeń 
różnicowoprądowych (bez DSP 5B)
Dodatkowe obciążenie do prób 
elektronicznych liczników
Oświetlenie punktowe

Oświetlenie punktowe

Łatwa obsługa
W pełni automatyczny test 
zapobiega błędom pomiarowym

MultiSafe DSP 5 posiada przyciski do 
pomiaru napięcia i testu ciągłości obwodu
Bezpośredni pomiar typu napięcia, 
polaryzacji i częstotliwości 
Automatyczny wybór zakresów 
od 0,10 V do 1500 V
Zintergorany system autotestu
Rozstaw dostosowany do wielkości gniazd
Wbudowana dioda do oświetlenia 
miejsca pracy
Zatrzask ułatwiający transport

Solidna konstrukcja
Wysokiej jakości elementy gwarantują 
funkcjonalność i bezpieczeństwo

Wąskie końcówki pomiarowe

Obudowa oraz osłona wyświetlacza 
odporne na uderzenia

Przewód w podwójnej izolacji PUR

IP65 pozwala na stosowanie 
na zewnątrz 

www.progres-narzedzia.pl Wskaźnik napięcia do 1 kV

Dodatkowe obciążenie - 
test różnicowoprądowy. Przyciski RCD 

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Duże rezystory ochronne zabezpieczają 
użytkownika i urządzenie przed wysokim, 
szczytowym  napięciem z 
zewnętrznych źródeł
Zmiana koloru wyświetlacza 
dla napięć > 50V AC / 120 V DC. 
Ostrzegawcza sygnalizacja LED - działa 
bez baterii
MultiSafe został przetestowany 
i atestowany - VDE

Bezpieczne akcesoria
Akcesoria należy dokupić oddzielnie

Końcówki pomiarowe do 
trudnodostępnych miejsc
Adapter do wtyku 4mm
Przedłużka do linii napowietrznych

Dane techniczne
Dwubiegunowy tester napięcia i ciągłości MultiSafe 
DSP5 /DSP 5B / DSP 5ST
testowany i certyfikowany przez VDE zgodnie z 
EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 cz. 401)

Zakres pomiarowy

Zakres wartości wyświetlanych

Częstotliwość

(zgodnie z VDE: automatyczne włączenie > 12V
i dodatkowe obciążenie do max. 1200 V AC/DC)

Wskaźnik napięcia , fazy i kolejności faz
Dioda LED czerwona napięcie, zielona ciągłość,
żółta kolejność faz. Dwukolorowy wyświetlacz 
7 znaków w dwóch liniach 0-1999

Zakres pomiaru napięcia

Wskazania rezystancji i ciągłości / diody
Zielona LED do ciągłości do 1000 kΩ i diod, 
LED 3 1⁄2 pozycyjny dla pomiaru kΩ,  
brzęczyk ≤ 10,00 kΩ   
Zakres pomiarowy rezystancji

Zakres pomiarowy częstotliwościi

Rezystancja wejścia

Wartość szczytowa natężenia

412 kΩ / 50 V / 50 Hz
200 kΩ / 1000 V AC, 720 kΩ / 1000 V DC   

5 mA  /  1000 V bezpośrednio
< 300 mA  /  1000 V wyłączony (nie dot. DSP 5B)

sinskut.

Kategoria przepięciowa

Wytrzymałość na napięcie udarowe

CAT IV 1000 V
zgodna z normą  IEC 60664-1 (VDE 0110)

Test urządzenia

>19,2 kV obudowa / izolacja do użytkownika
>12 kV pomiędzy końcówkami pomiarowymi

Temperatury pracy

Próba napięciowa  6kV

Zasilanie

Obudowa

Baterie 2 x 1,5V AAA , automatyczne wyłączenie 
po 30s spoczynku, wyświetlacz stanu baterii

Stopień ochrony

ABS-PC / TPE, ochrona udarowa wyświetlacza, 
zatrzask, klip do paska

Połączenie końcówek pomiarowych

IP 65, przyrząd może być używany na zewnątrz 

Kabel 1000V , dł. 1m osłonięty w izolacji PUR

Przeglądy / kalibracja
Zalecane co 6 lat.

Wymiary / Waga
275 x 89 x 35mm (uchwyt i wyświetlacz)
275 x 60 x 35mm (wyświetlacz)
270 g

Typ Nr kat. Test fazy/
kolejności

Test fazy/
kolejności
/kierunku

Test 
ciągłośc
i z wart.

Test 
30mA

Końc.
pom. 

4/16mm

Czas pracy
230V / 400V bez ograniczeń
>  2 min. wł.  /  2 min. wył.


