
Type / Nominal voltage

SPB 500L 50 ... 500 V AC/DC 
SPB 1000L 50 ... 1000 V AC/DC

Display range 
SPB 500L 50 ... 500 V AC/DC 
SPB 1000L 50 ... 1000 V AC/DC

Frequency

0 - 2000 Hz

Voltage indication

high-impedance, direct reading:  
LED ≥ 50 V AC and ≥ 120 V DC 
LCD ≥ 50 V backlight  

(accuracy 2,5 % + 5 digit) 
 low-impendance, switched:  

symbol for connected load

Continuity 

0 - 1000 kΩ                     (resolution 50 kΩ +/- 150 kΩ)

Phase / Phase sequence / Polarity 
capacitive, without accessible electrode
arrows for phase sequence
POL for phase single-pole
tests possible with gloves
voltage type - / ~

Input resistance

direct:  500L: 150 - 190 kΩ, 
1000L: 300 - 350 kΩ

 switched: 4,3...7 kΩ

Current peak value

direct: < 3,5 mA      
 switched: < 300 mA  

(35 mA at 230 V - RCD-tripping)

On-time

120 s 

Overvoltage category

CAT IV 500 V / CAT IV 1000 V

Surge voltage strength 

19,2 kV case insulation to user  
circuit between test prods: 
8 kV, SPB 500L,   12 kV SPB 1000L

Insulation test

6 kV unit inspection of case and line

Operating temperature

-15°C ... + 45°C

Power supply

maintenance-free - without battery,
test functions voltage, phase sequence are
supplied from the mains,
continuity by Li-Longlife battery

Casing 
unbreakable silicone rubber, display cover made
of indestructible polycarbonate

Protection category

IP 65, device can be used in moist environments

Line

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

Dimensions / Weight

274 x 75 x 47 mm (display part) / 415 g

Technical data
Two-pole voltage tester Prüfball SPB-L
tested and certified by VDE in accordance
with EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 part 401)

Clear indication

Reliable test by two display systems and 
connectible load:  
▪	 Bright LEDs and illuminated LCD
▪	 High accuracy
▪	 Additional load for tripping RCDs and 

to determine interference voltages

Wide range of accessories 
Accessories are not included in scope of
delivery  

▪	 Bags 
▪	 Extensions for tests at overhead lines 
▪	 Plastic sleeve for extensions 
▪	 Test prods for test objects difficult to 

access 
▪	 Insertion prods for underground cable
▪	 Adapter for test lines with   

4-mm- standard plug 

Made in Germany

Approved safety concepts
The case of solid rubber encloses the
measuring system and switching
mechanism: 
▪ Impact resistant, shockproof
▪ Dust- and waterproof
▪ Overvoltage protection
▪ Current-limiting safety components

for CAT IV 1000 V
▪ Safe two-hand operation for the  

low-resistance test with special 
switches with large contact distance

1. Bargraph 
2. Large numerals and symbols for 

voltage AC/DC and resistance
3. LEDs
4. Indication of connected load
5. Arrows for phase sequence
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Digitální zkoušečky SPB
Jasný a čitelný displej v masivním gumovém pouzdře 

Zkoušečky řady SPB kombinují tu 
nejmodernější mikroprocesorem řízenou 
techniku s prověřeným designem 
anologových zkoušeček - odolnost, 
přesnost a bezúdržbový provoz 

▪ Vysoce odolné  pouzdro z jednoho
kusu gumy, nerozbitné, vodě a prachu
odolné s vysokou hodnotou izolace

▪ Přímý odečet hodnot bez nutnosti
stisku jediného tlačítka

▪ Integrovaný test propojení (napájeno
z interního Li-Ion akumulátoru)

▪ Vnitřní zátěž pro rozlišení
indukovaného napětí a testování
proudových chráničů

▪ Indikátor fáze a sledu fází
(měření možné i v rukavicích)

▪ Bezúdržbový provoz bez baterií

▪ CAT IV 1000 V

Dostupné ve verzích 500 V nebo 1000 V

SPB 500L

NOVĚ Přepínací zátěž dostupná
i v CAT IV / 1000 V

Type Article no. Phase- / 
phase sequence

 test

Continuity 
test

Additional load
30 mA-RCD-  

tripping

LCD 
value

SPB 500L 
50-500 V

81422    

SPB 1000L  
50-1000 V

81423    

Extensions for higher safety during test at 
overhead lines and busbars

Direct voltage indication without pressed 
buttons

LCD and LED indication when test prod
applied to phase

Maintenace-free
The display is supplied from the mains 
while performing tests. 
The additional functions are powered by a 
Longlife battery. 

EN/IEC 61243-3 

CAT IV 1000 V 
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Typ / Jmenovité napětí

SPB 500L 50 ... 500 V AC/DC 
SPB 1000L 50 ... 1000 V AC/DC

Zobrazení displeje 
SPB 500L 50 ... 500 V AC/DC 
SPB 1000L 50 ... 1000 V AC/DC

Frekvence 
0 ... 2000 Hz

Indikace napětí 

vysoká impedance standardní zátěž, přímý odečet: 
LED ≥ 50 V AC a ≥ 120 V DC
LCD ≥ 50 V podsvětlený 

(přesnost 2,5 % + 5 digitů) 
nízká impedance, vysoká zátěž:  
symbol připojené zvýšené zátěže

Propojení 

0 ... 1000 kΩ  (rozlišení 50 kΩ +/- 150 kΩ)

Indikace fáze / sledu fází / polarity 
kapacitní, bez přístupné elektrody
šipky indikace sledu fází
indikátor POL pro jednopólový test 
testy lze provádět v rukavicích
druh napětí DC / AC ...  - / ~

Vstupní odpor 
běžný:  500L: 150 - 190 kΩ 

1000L: 300 - 350 kΩ 
 s připnutou zátěží:  4,3...7 kΩ          

Špičkový proud

běžný: < 3,5 mA      
 s připnutou zátěží:   < 300 mA  

(35 mA při 230 V - vybavení chrániče)

Čas zapnutí ton / čas zotavení toff

2 min ton / 2 min toff 

Bezpečnostní kategorie

CAT IV 500 V / CAT IV 1000 V

Ochrana proti přepětovým špičkám

19,2 kV izolace pouzdra vůči uživateli 
obvody mezi hroty: 
8 kV, SPB 500L,   12 kV SPB 1000L 

Zkušební napětí testu izolace

6 kV test pouzdra přístroje a vodičů

Provozní teplota

-15°C ... + 45°C

Napájení

bezúdržbová zkoušečka - bez baterií, měření 
napětí a sledu fází je napájeno z měřené instalace, 
propojení napájeno z vnitřního akumulátoru 

nerozbitné gumové pouzdro
nerozbitný polykarbonátový kryt displeje

Krytí 
IP 65, přístroj lze používat ve vlhkých prostředích

Propojovací kabel

PUR stíněný, 1000 V, 1 m
ochranné krytky elektrod

Rozměry / Váha

274 x 75 x 47 mm (displejová část) / 415 g

Technická data 
Dvoupólové zkoušečky a testery propojení
SPB testované a certifikované dle VDE a v 
souladu s ČSN EN 61243-3 (VDE 0682 část 401)

▪ Vysoce svítivé LED a podsvětlený LCD
▪ Vysoká přesnost měření
▪ Dodatečná vnitřní zátěž pro rozlišení 

indukovaného napětí a test chráničů 
Široká škála příslušenství 
Příslušenství které rozšiřují oblast použití 
přístroje a která nejsou součástí základní 
dodávky:
▪ Pouzdra, brašny 
▪ Prodlužovací nástavce pro měření ve

větších výškách  
▪ Tenké prodlužovací hroty pro měření

v nepřístupných místech
▪ Adaptéry pro měření v metru
▪ Adaptér 4 mm pro pohodlné měření
▪ v běžných zásuvkách 

Vyrobeno v Německu

▪ Odolný na pády a vibrace
▪ Odolný vodě a prachu
▪ Chráněný proti přepěťovým špičkám
▪ Bezpečný, ochranné obvody  limitují 

proud vstupy aby odpovídal CAT IV 
1000 V

1. Bargraf
2. Velký přehledný LCD
3. LED indikátory
4. Indikátor připojené zátěže
5. Šipky sledu fází
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Prüfball SPB Digital
Precise display in casing made of solid rubber

The Prüfball SPB digital combines
modern microcontroller applications
with approved features of the
analog Prüfball -
robust, precise and maintenance-free

▪ One-piece safety casing 
made of solid rubber, 
extremely voltage proof, 
unbreakable, dust- and waterproof

▪ Direct reading of all functions 
without pressed buttons

▪ Phase, phase sequence and 
continuity test, 

▪ Additional load (RCD-tripping)

▪ Reliable phase sequence test by 
microcontroller analysis, 
possible with gloves

▪ Maintenance-free

▪ CAT IV 1000 V

500 V- or 1000 V-LCD available

SPB 500L

NEW Switchable load now also 
with CAT IV 1000 V

Typ Objednací
číslo

Test fáze
 a sledu fází

Test 
propojení 

Vnitřní zátěž
a test 30 mA 

chráničů

LCD
displej s

hodnotami  

SPB 500L 
50-500 V

TI.81422    

SPB 1000L  
50-1000 V

TI.81423    

Prodloužení pro bezpečná měření na 
venkovních vedeních

Prověřená konstrukce 
Tělo přístroje z masivního kusu gumy chrání 
vnitřní součásti a přepínací mechanismus 
zátěže před poškozením. Přístroj je: Přímý odečet hodnot bez nutnosti stisku 

jediného tlačítka

Jasný a snadno čitelný výsledek testu
Spolehlivý výsledek díky dvěma nezávislým 
systémům indikace a přepínatelné zátěži:  

Zdvojená indikace na LCD i pomocí LED v 
případě přítomnosti napětí na hrotech

Bezúdržbový provoz 

Displej je napájen z měřené instalace během 
měření. 
Ostatní funkce jsou napájeny z akumulátoru s 
dlouhou výdrží s automatickým dobíjením 
během testů.  

EN/IEC 61243-3 

CAT IV 1000 V

Zkoušečky do 1 kV16
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Prüfball SPB-UB for subways
Voltage testing on rai lways with a third rai l

▪ One-piece safety casing made of solid 
rubber, extremely impact resistant,
dust- and waterproof

▪ Highest safety against surge voltage
CAT IV, 1000 V

▪ Direct voltage indication by red LED 
and backlighted LCD

▪ Integrated self-test by green LED and LCD

▪ Extension and magnet for easy testing at 
third rails

The two-pole voltage tester SPB 1000L-UB makes it easier to check 
the third rail at the side. The angled extension increases the safety

Nominal voltage

50 –1000 V AC / DC                indication up to 1500 V DC 

Voltage indication

LED ≥ 50 V AC / 120 V DC
LCD ≥ 50 V backlighted 
accuracy 2,5 % + 5 digit

Self-test 

Green LED for test of contact to the earth

Additional load 

Push buttons for load (7kΩ) ,
LCD symbol as load indication 

Casing

Unbreakable silicone rubber, display cover made
of indestructible polycarbonate, IP 65 

Earth connection

PUR sheated cable, 1000 V AC / 1500 V DC, 1 m

Accessories

Insulated stainless steel tube, attachable, L-formed, 250 
mm, magnet for rail 

Dimension / Weight

274 x 75 x 47 mm / 400 g (basic)

Technical data SPB 1000L-UB

Digitální zkoušečka SPB-HW pro zatopené prostory
Detekuje  přítomnost napětí v zatopených prostorech

▪ Vysoce odolné  pouzdro z jednoho kusu gumy,
nerozbitné, vodě a prachu odolné s vysokou
hodnotou izolace

▪ Přímý odečet hodnot bez nutnosti stisku jediného
tlačítka pomocí červené LED a podsvětleného LCD
displeje

▪ Integrovaný vnitřní test pomocí zelené LED
a podsvětleného LCD displeje

▪ Skvěle čitelný přístroj i v temných prostorech

Zaplavené elektrické instalace, jako např. domovní přípojky nebo napájení 
solárních systémů, mohou přivést nebezpečné napětí do vody.
V případě, že jsou bezpečnostní prvky zaplaveny, nemohou již dále 
poskytovat ochranu před nebezpečným napětím.
SPB-HW detekuje tato napětí a upozorňuje uživatele na toto nebezpečné 
napětí před vstupem do zaplavené zóny, před vložením čerpadla, atd.

Měření napětí

Dvoupólový test s uzemněnou elektrodou
Jednopólový test při špatném uzemnění

Jmenovité napětí

50 ... 500 V AC/DC

Indikace napětí 
LED ≥ 50 V AC / 120 V DC 

LCD ≥ 50 V podsvětlený   

Autotest funkčnosti

Integrovaný autotest s kontrolou správného uzemnění

Pouzdro

nerozbitné gumové pouzdro, nerozbitný 
polykarbonátový kryt displeje, IP 65

Zemní spojení

PUR stíněný kabel, 1000 V, 30 m,
zemní kontakt zajištěn ocelovým lankem proti vytržení

Rozšíření

Izolované ocelové prodloužení 600 mm, šroubovatelné

Rozměry / váha

180 x 240 x 360 mm / 3,2 kg (set)

Technická data  SPB 500L-HW 

NEW
with switchable load to determine 
interference voltage - CAT IV 1000 V 

    Typ Objednací
číslo

Autotest Test připojení
k zemi

600 mm 
prodloužení

Svorka pro
snadné připojení

Brašna Zemnící kolík

    SPB 500L-HW 
    50 - 500 V

TI.81317   

    SET SPB-HW 
    50 - 500 V

TI.81417     

Zaplavená elektroinstalace může mít za následek úraz 
elektrickým proudem

Připojení zemního pólu 
zkoušečky pomocí 
zabudovaných kleští. 
Zkoušečka disponuje vnitřním 
testem korektního připojení
k zemnímu potenciálu.

Type Article no. Self-test with
green LED 

Single pole 
voltage warning

Additional load,  
to determine 

interference voltage

LCD 
value

Angled 
extension

Magnet for  
rail

SPB 1000L-UB
50  - 1000 V

81391    

SET SPB-UB 
50  - 1000 V

81390      

during tests. 
With the magnet, 
the SPB-UB can be 
attached to the drive 
rail on one side.
With the switchable 
load up to 1000 V, 
interference voltages 
can be reliably 
detected. 

EN/IEC 61243-3 

CAT IV 1000 V
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Zkoušečky do 1 kV

Digitální zkoušečka SPB-UB  pro měření v metru
Měření napětí na drahách s třetí elektrodou

▪ Vysoce odolné  pouzdro z jednoho kusu
gumy, nerozbitné, vodě a prachu odolné
s vysokou hodnotou izolace

▪ Nejvyšší ochrana proti přepětí
CAT IV, 1000 V

▪ Přímý odečet hodnot bez nutnosti stisku
jediného tlačítka pomocí červené LED a
podsvětleného LCD displeje

▪ Integrovaný vnitřní test pomocí zelené LED
a podsvětleného LCD displeje

▪ Nástavce a magnetické svorky pro snadné
měření na třetí koleji

Dvoupólová zkoušečka SPB 1000L-UB umožňuje snadné měření z boku na 
třetí koleji. Zahnuté prodloužení hrotů umožňuje bezpečný přístup během

Jmenovité napětí

50 ...1000 V AC / DC indikace až do 1500 V DC 

Indikace napětí  
LED ≥ 50 V AC / 120 V DC 
LCD ≥ 50 V podsvětlený 
přesnost 2,5 % + 5 digitů

Autotest funkčnosti

Autotest s kontrolou správného uzemnění zelenou LED

Přepínatelná zátěž

Stiskem tlačítek lze připojit 7kΩ zátěž

Indikováno symbolem na displeji 

Pouzdro

nerozbitné gumové pouzdro, nerozbitný 
polykarbonátový kryt displeje, IP 65

Zemní spojení

PUR stíněný kabel, 1000 VAC / 1500 V DC, 1 m

Příslušenství

ocelové prodloužení tvaru L, magnet pro připojení na 
kolej

Rozměry / Váha

274 x 75 x 47 mm / 400 g (základ)

Technická data SPB 1000L-UB
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Prüfball SPB-HW for floods
Determine absence of voltage in f looded cellars

▪	 One-piece safety casing made of solid rubber, 
extremely impact resistant, dust- and waterproof

▪	 Direct voltage indication by red LED 
and backlighted LCD

▪	 Integrated self-test by green 
LED and LCD

▪	 Perfectly readable in dark environments 

Flooded electrical installations, such as house connections or feed-in of 
solar systems, can cause life-threatening voltage in the water. As soon 
as the safety elements are flooded, they cannot provide protection any 
longer. 
The SPB-HW Prüfball warns the user against hazardous 
voltages before entering the hazard zone and inserting pumps. 

Voltage testing

Two-pole by connected ground electrode,
additionally single-pole in case of erroneous grounding 

Nominal voltage

50 – 500 V AC/DC

Voltage indication

LED ≥ 50 V AC / 120 V DC
LCD ≥ 50 V backlighted  

Self-test

Integrated self-test with checking proper ground connection

Casing

Unbreakable silicone rubber, display cover made
of indestructible polycarbonate, IP 65

Earth connection

PUR sheated cable, 1000 V, 30 m
grounding terminal with safety rope

Extension

Insulated stainless steel tube, screwable, 60 cm

Dimensions / Weight

180 x 240 x 360 mm / 3,2 kg (set)

Technical data SPB 500L-HW

NOVĚ
Přepínací zátěž dostupná i v CAT IV / 1000 V

Type Article no. Self-test Test of ground
connection

500 mm 
extension

Screw clamp
for mast

Bag Earth spike

    SPB 500L-HW
50 - 500 V

81317   

    SET SPB-HW 
50 - 500 V

81417     

Flooded electrical systems can lead to invisible hazards
in the water. 

Earthing with earth spike, 
connection by strain reliefed 
clamp. Integrated self-test 
for earth connection.

Typ Objednací
číslo

Autotest Jednopólová
detekce fáze

Vnitřní zátěž
a test 30 mA

chráničů

LCD
displej

s hodnotami  

Zahnuté
prodloužení

Magnetické
uchycení
na kolej

SPB 1000L-UB 
50  - 1000 V

TI.81391    

SET SPB-UB 
50  - 1000 V

TI.81390      

měření.  Pomocí 
magnetu je druhý pól 
snadno upevnitelný 
přímo na kolej z 
vrchu, nebo ze strany. 
Díky přepínatelné 
zátěži lze odhalit  
indukovaná napětí na 
instalaci.

EN/IEC 61243-3 

CAT IV 1000 V 
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