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1. Introductie 

Deze datalogger is speciaal ontworpen voor het monitoren van temperatuur en 

luchtvochtigheid voor kwaliteitscontroles van uw producten. Temperatuur (en luchtvochtigheid) 

data worden gedurende de meetperiode gerapporteerd. Deze datalogger is uitgevoerd met een 

programmeringsfunctie. Het meetrapport maakt gebruik van pdf, er is geen specifieke software 

vereist, maar is wel beschikbaar en hiermee kunt u eventueel de instellingen wijzigen. 

2. De logger 

 

 

 

 

 

3. Het scherm 
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4. Beginnen met loggen 

De logger is klaar voor gebruik als deze uit de verpakking komt. U hoeft de logger niet te 

instellen tenzij u de standaard instellingen wenst te wijzigen ( software ). 

Standaard instellingen : 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1 : Druk op de knop “▶” - knop en houd deze 5 seconden ingedrukt tot het lampje “OK”  

brandt. In het scherm staat nu WAIT ( dit is de startvertraging zodat u de logger in de koelkast 

kunt leggen en deze zelf koud kan worden, voordat dat de registratie begint ). 

Stap 2 : Leg de logger in de koelkast en de temperatuur zal worden geregistreerd. 

Opmerking: Tijdens het registreren kunt u de volgende onderdelen zien het op scherm: 

 

▶   De datalogger bezig is met registreren 

■   De datalogger is gestopt met registreren 

WAIT  De datalogger staat in de startvertraging 

√   De temperatuur en vochtigheid vallen binnen het normale bereik 

× en ↑   De actuele temperatuur is boven de bovengrens  

× en ↓   De actuele temperatuur is onder de ondergrens. 

 

Opmerking : Tijdens het registratieproces knippert het apparaat automatisch iedere 10 

seconden. Als het lampje “OK”(groen) iedere 10 seconden knippert, betekent dit dat de 

temperatuur tijdens het registratieproces niet te hoog is. Als het lampje “Alarm”(rood) iedere 

10 seconden knippert, betekent dit dat de temperatuur tijdens het registratieproces te hoog is. 

Zo kunt u snel zien of de temperatuur goed is in de koelkast. 

  

Onderdeel Parameter 

Temperatuurschaal ℃  

Alarmbereik < 2℃ of > 8℃ & < 40% RH of > 80% RH] 

Interval 10 minuten 

Startvertraging 30 minuten 

Tijdzone UTC + 0:00  

Alarm vertraging 10 minuten 
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5. Tijdens het loggen  

Druk tijdens het registratieproces kort op “▶” om naar een andere scherminterface te 

schakelen. De schermen worden in de onderstaande volgorde weergegeven: 

Actuele temperatuur → Actuele vochtigheid → LOG → MARK → Bovengrens temperatuur → 

Ondergrens temperatuur → Bovengrens vochtigheid → Ondergrens vochtigheid 

 

6. Stoppen met loggen en het uitlezen van de logger. 

Stap 1 : Druk op de knop “■” en houd deze meer dan 3 seconden ingedrukt tot het lampje 

“ALARM” brandt en “■” op het scherm verschijnt om aan te geven dat de registratie met 

succes is gestopt. 

Stap 2: Stop de logger in de USB poort van de computer ( alleen Windows ) 

Stap 3: De computer zal het mapje openen ( TZONE ) waar u het pdf bestand kunt vinden. U 

kunt het bestand openen met een PDF reader zoals Adobe . 

Stap 4 : Sla het PDF bestand op uw computer en herhaal de stappen voor het beginnen met 

loggen. 

7. Software 

U kunt de logger ook programmeren of de standaard instellingen wijzigen met behulp van de 

software. De software is te vinden via de volgende link : https://www.hapoh.nl/nl/usb-temp-

rh-data-logger.html  

Met de software kunt u de logger ook uitlezen en instellen. Tevens kunt u de volgende 

instellingen wijzigen : 

- Temperature scale ( ℃ of F ) 

- LCD display ( aan / uit ) 

- Alarm instellingen 

- Alarm vertraging  

 

8. Batterij vervangen 

Draai de batterijdeksel linksom om deze te openen. Verwijder de batterijdeksel en de CR2032 

batterij. Vervang de batterij. (Let op de positieve en negatieve polen). Plaats de batterijdeksel 

terug. Plaats de batterijdeksel op de batterij en draai rechtsom om deze te sluiten. 
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