
Високоточний термометр з можливістю калібрування

Прилад для проведення перевірок на харчових 

виробництвах

Захисний чохол TopSafe, для захисту приладу від 

бруду та пошкоджень (клас захисту з чохлом TopSafe і 

підключеним зондом: IP65)

Відображення та зберігання мін./макс. значень

Звукова сигналізація (налаштування граничних значень)

Великий дисплей з підсвічуванням

Друк даних вимірювання на портативному принтері testo 

за місцем вимірювань

testo 112, для використання в 
харчовому секторі

Термометр testo 112 з можливістю калібрування був 

спеціально розроблений для проведення офіційних 

перевірок або аудиту. Прилад схвалено PTB (службою 

технічного нагляду ФРН) для проведення офіційних 

вимірювань в харчовому секторі інспекторами, 

експертами та державними службами нагляду. 

Самостест при включенні приладу унеможливлює неточні 

вимірювання. Завдяки широкому діапазону вимірювання 

testo 112 стає ідеальним приладом для  інспекційної 

перевірки температури в харчовій промисловості. 

Можливість використання NTC або PT100 зондів 

відкриває широкі можливості по вимірюванню 

температури харчових продуктів від глибокої заморозки 

до приготування у фритюрі. Граничні мін./макс. значення 

можна вивести на дворядний дисплей, а перевищення 

верхньої чи нижньої встановленої межі супроводжується 

звуковою сигналізацією.

Документування значень, виміряних приладом testo 

112 відбувається шляхом друку даних на портативному 

принтері testo прямо за місцем замірів.

www.testo.kiev.ua

We measure it.
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testo 112

testo 112, 1-канальний термометр (NTC/Рt100) з 
можливістю калібрування та батарейкою

№ замовлення 0560 1128

testo 112 We measure it.

Приладдя № замовлення

Технічні дані / Аксесуари

Робоча температура

Температура зберігання

Тип батареї

Ресурс батареї

Загальні технічні дані

Габарити

Вага

Матеріал корпусу

Гарантія

 -30 ... +70 °C

 -20 ... +50 °C

9В, Крона

100 годин

171 г

182 x 64 x 40 мм

ABS

 2 роки

Типи сенсору

NTC

Діапазон вимірювання

Похибка
±1 цифра

Pt100

Роздільна здатність

-50 ... +120 °C -50 ... +300 °C

±0,2 °C  (-25 ... +40 °C)
±0,3 °C  (+40,1 ... 80 °C)
±0,5 °C  (в решті діапазону)

±0,2 °C  (-50 ... +200 °C)
±0,3 °C  (в решті діапазону)

0,1 °C 0,1 °C

Аксесуари до приладу

9В акумулятор

Зовнішній зарядний пристрів для акумулятора 9В (0515 0025)

0515 0025

0554 0025

0554 0610Зарядний пристрій для заряду акумуляторів з опціями: відображенням рівня заряду, імпульсного заряду та 
розряду, 100-240 В, 300 мA, 50/60 Гц

0554 0549Testo принтер з ІЧ-інтерфейсом; 1 рулон термопаперу; 4 батарейки тип AA

0560 5555Термопапір (6 рулонів)

Чохол TopSafe для захисту від пилу та бруду

Кейс для приладу та зондів

Кейс для транспортування приладу та зондів (405 x 170 x 85 мм)

Кейс для транспортування приладу, 3-х зондів та приладдя (430 x 310 x 85 мм)

0516 0220

0516 0210

0516 0201

0516 0200



Зонд температури повітря

Харчові зонди

Зонди температури поверхні

Проникаючі/погружні зонди

testo 112 We measure it.We measure it.

Тип зонду Габарити/зовнішній вигляд Діапазон
вимір.

Похибка t99 № замовлення

Ефективний, надійний NTC зонд, 
з кабелем 1,2 м

Водонепроникний, нержавіючий 
харчовий NTC зонд (IP65), з 
поліуретановим кабелем

Зонд-липучка з кабелем для 
вимірювання температури труб 
діаметром мaкс. 75 мм; Tмакс. 
+70 °C

Водонепроникний погружний/
проникаючий NTC зонд  з 
кабелем 1,2 м

Харчовий NTC зонд-буравчик 
для заморожених продуктів з 
кабелем, що підключається

-50 .. +125°C

-50 ... +150 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +70 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +140 °C

60 с

35 с

8 с

60 с

10 с

8 с

20 с

0613 1712

0613 1912

0613 2211

0613 4611

0613 1212

0613 3311

0613 3211

115 мм

300 мм

125 мм

110 мм

115 мм 50 мм

115 мм 50 мм

115 мм 30 мм

Ø 4 мм

Ø 4 мм

Ø 8 мм

Ø 3 мм

Ø 5 мм Ø 6 мм

Ø 8 мм Ø 4 мм

Зонди

Ø 4 мм

50 мм ±0,2 °C (-25 ... +80 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

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

±0,5 % від вимір. знач. (+100 ...+150 °C)
±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

±0,5 % від вимір. знач. (+100 ...+150 °C)
±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

±0,5 % від вимір. знач. (+100 ...+150 °C)
±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

±0,5 % від вимір. знач. (+100 ...+150 °C)
±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

±0,5 % від вимір. знач. (+100 ...+150 °C)
±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

±0,5 % від вимір. знач. (+100 ...+140 °C)
±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

0613 24117 с-25 ... +150 °C

30 мм

Ø 3,5 мм

Ø 3 ммØ 4 мм

125 мм

Ø 4 ммØ 5 мм

Водонепроникний NTC зонд з 
кабелем 1,2 м  для вимірювання 
температури пласких поверхонь

Водонепроникний, нержавіючий 
харчовий NTC зонд (IP67), з 
тефлоновим кабелем +250 °C

Надійний, нержавіючий погружний 
харчовий NTC зонд зі спеціальною 
рукояткою та поліуретановим 
кабелем 1,2 м



Ексклюзивний дистриб’ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403, 
Київ, 04119,       
(044) 501-40-10, 501-40-44,  
599-68-08, (095) 111-80-10    
info@testo.kiev.ua

Зонди що калібруються

Тип зонду Габарити/зовнішній вигляд Діапазон
вимір.

Похибка t99 № замовлення

Pt100

NTC

-50 ... +300 °C

-50 ... +300 °C

Клас А

Клас А

12 с 0614 1272

0614 227210 сВодонепроникний, нержавіючий 
харчовий Pt100 зонд (IP65), з 
кабелем 1,2 м

125 мм

Ø 4 мм

15 мм

Ø 3 мм

Водонепроникний погружний/
проникаючий Pt100 зонд, з 
кабелем 1,2 м

160 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 4 мм

-25 ... +120 °C ±0,5 % від вимір. знач. (+100 ...+120 °C)
±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

10 с 0614 1212Водонепроникний погружний/
проникаючий NTC зонд, з 
кабелем 1,2 м

160 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 4 мм

-25 ... +120 °C

-25 ... +120 °C

-25 ... +120 °C

60 с

10 с

7 с

0614 1712

0614 2211

0614 2411

±0,5 % від вимір. знач. (+100 ...+120 °C)
±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (в р ешті діапазону)

±0,5 % від вимір. знач. (+100 ...+120 °C)
±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

±0,5 % від вимір. знач. (+100 ...+120 °C)
±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

Ø 4 мм

Ø 3 мм

Ø 3,5 мм

50 мм

15 мм

30 мм

115 мм

115 мм

125 мм

Ø 5 мм

Ø 5 мм

Ø 5 мм

Високоточний, надійний NTC зонд 
температури повітря, з кабелем 
1,2 м.

Водонепроникний, нержавіючий 
NTC зонд (IP65), з поліуретановим 
кабелем до +80 °C (IP54), 
довжиною 1,2 м

Надійний, нержавіючий погружний 
харчовий NTC зонд зі спеціальною 
рукояткою та поліуретановим 
кабелем 1,2 м

testo 112

www.testo.kiev.ua
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We measure it.


