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°C

Đo nhiệt độ đơn giản, nhanh chóng và đặc biệt chính xác với 
đầu dò NTC hoặc Pt100 (có sẵn tùy chọn)

Cấu hình nhanh chóng, lưu trữ và hiển thị dữ liệu 
đo ngay trên ứng dụng testo Smart App

Tuân thủ tiêu chuẩn HACCP, được chứng nhận theo 
EN13485 để sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm

Kết quả đo có độ chính xác cao với cảm biến Pt100 
kỹ thuật số (hiệu chuẩn không cần dụng cụ đo)

Cảnh báo âm thanh khi giá trị đo vượt ngưỡng

Máy đo nhiệt độ 
(1 kênh)
testo 110 – Máy đo nhiệt độ NTC và 
Pt100 có kết nối App

Dễ sử dụng và đo lường chính xác: Đây là lý do tại sao 
thiết bị đo nhiệt độ nhỏ gọn testo 110 thuyết phục bạn sử 
dụng trong nhiệm vụ đo hàng ngày. Máy đo nhiệt độ này 
đặc biệt phù hợp với các ứng dụng trong phòng thí nghiệm 
hoặc trong môi trường thực phẩm bởi: khả năng kết nối với 
đầu đo NTC hoặc Pt100 tùy chọn và đảm bảo kết quả đo có 
độ chính xác cao.
Đầu đo kỹ thuật số Pt100 cũng có thể được hiệu chuẩn mà 
không cần dụng cụ đo.

Tất nhiên, testo 110 tuân thủ tiêu chuẩn HACCP, được 
chứng nhận theo EN13485. Với TopSafe (cấp bảo vệ IP65) 
tùy chọn, giúp bảo vệ thiết bị khỏi bụi bẩn và các tia nước.
testo 110 còn trở nên hoàn hảo hơn nhờ ứng dụng testo 
Smart App dành cho điện thoại thông minh và máy tính 
bảng:
- Cấu hình nhanh chóng
- Biến điện thoại thông minh thành màn hình hiển thị thứ 2
- Lưu trữ và hiển thị dữ liệu đo dưới dạng biểu đồ hoặc bảng

Bluetooth 5.0 
+ App

Tải về miễn phí
testo Smart App
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Mã đặt hàng / Thông số kỹ thuật / Phụ kiện

testo 110

TopSafe

testo 110, Máy đo nhiệt độ 1 kênh NTC / 
Pt100 với kết nối App, cổng cắm đầu đo 
dạng TUC và cảnh báo âm thanh, bao 
gồm: túi đựng, giấy test xuất xưởng và 3 x 
pin AA

Vỏ bảo vệ TopSafe, chống va đập 
và bụi bẩn, với nam châm đính 
kèm

Mã đặt hàng. 0563 0110

Mã đặt hàng. 0516 0224

Thông số kỹ thuật chung

Nhiệt độ 
vận hành

-20 đến +50 °C

Nhiệt độ bảo quản -20 đến +50 °C

Loại pin 3 x AA

Thời lượng pin 100 h

Kích thước 135 x 60 x 28 mm

Cân nặng 187 g

Cấp bảo vệ IP40 
với TopSafe: IP65

Vật liệu cấu tạo ABS + PC / TPE

Phụ kiện Mã đặt hàng

TopSafe, bảo vệ chống va đập và bụi bẩn, với nam châm đính kèm 0516 0224

Máy in testo Bluetooth®, bao gồm 1 cuộn giấy in nhiệt, pin và bộ nguồn 0554 0621

Giấy in nhiệt dự phòng cho máy in (6 cuộn) 0554 0568

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn nhiệt độ ISO, cho đầu đo dạng nhúng/không khí, điểm hiệu chuẩn -18 °C; 0°C; +60°C 0520 0001

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn nhiệt độ ISO, hiệu chuẩn một điểm cho nhiệt kế bề mặt, điểm hiệu chuẩn +60 °C 0520 0072

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn nhiệt độ ISO, hiệu chuẩn một điểm cho nhiệt kế bề mặt, điểm hiệu chuẩn +120 °C 0520 0073

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn nhiệt độ DAkkS, dụng cụ đo với đầu đo dạng nhúng/không khí; điểm hiệu chuẩn -20 °C; 
0°C; +60°C

0520 0211

Ứng dụng testo Smart App
• Nhanh chóng, đơn giản: Menu đo lường cho nhiều

ứng dụng khác nhau, hỗ trợ tối ưu trong việc cấu 
hình và thực hiện phép đo

• Dữ liệu đo được hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc
bảng giúp đánh giá và phân tích nhanh chóng

• Tạo báo cáo đo lường kỹ thuật số bao gồm
ảnh dưới dạng tệp PDF/CSV ngay trên trang
và gửi chúng trực tiếp qua e-mail

Tải về miễn phí
cho Android hoặc iOS

Loại cảm biến

NTC

Dải đo -50 đến +150°C

Độ chính xác ±1 chữ số ±0,2 °C (-20 đến +80 °C)
±0,3 °C (dải đo còn lại)

Độ phân giải 0,1 °C

Pt100

Dải đo -200 đến +800 °C

Độ chính xác ±1 chữ số theo độ chính xác của đầu dò
Độ phân giải theo độ chính xác của đầu dò
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Loại đầu đo Dải đo Độ chính xác Độ phân 
giải

Đầu đo nhiệt độ kỹ thuật số Pt100

Đầu đo nhiệt độ kỹ thuật số dạng 
đâm xuyên Pt100 để đo trong chất 
lỏng và bột nhão với độ chính xác 
lên đến ±0,05°C

Ø 4
mm

295 mm -80 đến +300 °C 
±(0,1 °C + 0,05 % giá trị đo) 
(-40 đến -0,001 °C)
±0,05 °C (0 đến +100 °C)
±(0,05 °C + 0,05 % giá trị đo) 
(+100,001 đến +300 °C)

0,001 °C 0618 0275

Đầu đo đâm xuyên kỹ thuật số 
Pt100 để đo trong chất lỏng và bột 
nhão

Ø 3
mm

200 mm

-100 đến +400 °C 
(-100 đến -0,01 °C)
±(0,15 °C + 0,05 % giá trị đo) 
(0 đến +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2 % giá trị đo) 
(+100,01 đến +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5 % giá trị đo) 
(+350,01 đến +400 °C)

0,01 °C 0618 0073

Đầu đo tráng thủy tinh cho 
phòng thí nghiệm Pt100 để đo 
trong môi trường ăn mòn

200 mm
Ø 6
mm

-50 đến +400 °C 
(-50 to +300 °C)
±(0,4 °C + 0,6 % giá trị đo) 
(+300,01 đến +400 °C)

0,01 °C 0618 7072

Đầu đo không khí kỹ thuật số 
Pt100, thời gian đáp ứng 
nhanh, bền bỉ

Ø 4
mm

200 mm -100 đến +400 °C 
(-100 đến -0,01 °C)
±(0,15 °C + 0,05 % giá trị đo) 
(0 đến +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2 % giá trị đo) 
(+100,01 đến +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5 % giá trị đo) 
(+350,01 đến +400 °C)

0,01 °C 0618 0072

Đầu đo nhiệt độ kỹ thuật số 
Pt100 để đo ở những vị trí khó tiếp 
cận và trong chất lỏng

Ø 4 mm

Dài 1000 mm

-100 đến +260 °C 0,01 °C 0618 0071

Đầu đo nhiệt độ kỹ thuật số dạng 
cáp Pt100, dài 1,3 m

Ø 4 mm
Dài 90 mm

-85 đến +150 °C
(chỉ đầu đo và 
cáp)

±(0,25 °C + 0,3% giá trị đo) 
(-49,9 đến +99,9 °C) 
±0,55 °C (Dải đo còn lại) 

0,01 °C 0572 2163

Đầu đo nhiệt độ kỹ thuật số NTC

Đầu đo nhiệt độ kỹ thuật số 
NTC dạng stub Ø 15 

mm

140 mm -30 đến +50 °C ±0,4 °C 0,1 °C 0572 2162

Đầu đo nhiệt độ Pt100 và NTC

Mã đặt hàng

±0,3 °C (-80 đến -40,001 °C)

±(0,15 °C + 0,2 % giá trị đo

±(0,3 °C + 0,3% giá trị đo) 

±(0,15 °C + 0,2 % giá trị đo

±(0,3 °C + 0,3% giá trị đo)
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Loại đầu đo Kích thước Dải đo Độ chính xác Thời gian
đáp ứng

Mã đặt hàng

Đầu đo nhiệt độ dạng kẹp 
(NTC) cho ống có đường kính 
từ 5 đến 65 mm, cáp cố định 
dài 1,2 m

-50 đến +120 °C ±0,2 °C (-25 đến +80 °C) 0615 5605

Đầu đo nhiệt độ Velcro (NTC), 
cáp cố định dài 1,4 m

300 mm

30 mm

-50 đến +70 °C ±0,2 °C (-25 đến +70 °C)
±0,4 °C (-50 đến -25,1 °C)

60 s 0615 4611

Đầu đo nhiệt độ dạng nhúng/đâm 
xuyên NTC chống nước, cáp cố 
định dài 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 đến +150 °C ±0,5 % giá trị đo  
(+100 đến +150 °C)
±0,2 °C (-25 đến +74,9 °C)
±0,4 °C (dải đo còn lại)

10 s 0615 1212

Đầu đo không khí NTC, cáp cố 
định dài 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 đến +125 °C ±0,2 °C (-25 đến +80 °C)
±0,4 °C (dải đo còn lại)

60 s 0615 1712

Kẹp đo nhiệt độ trên đường ống 
có đường kính từ 6 đến 35 mm, 
NTC, cáp cố định dài 1,5 m

-40 đến +125 °C ±1 °C (-20 đến +85 °C) 60 s 0615 5505

Đầu đo nhiệt độ NTC dạng analog
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