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2 Säkerhet och miljö 
 

2.1. Om detta dokument 
 

Användning 
> Den här manualen är en viktig del av produkten. 
> Läs igenom den här dokumentationen noggrant och gör dig 

bekant med produkten innan du använder den. För att 
förebygga personskador och produktskador är det särskilt 
viktigt att följa säkerhets- och varningsinformationen. 

> Ha alltid denna dokumentation till hands. 
> Se till att manualen läses av framtida användare av produkten. 

 
 

2.2. Tänk på säkerheten 
 

> Produkten får endast användas för det avsedda ändamålet och 
inom de gränser som anges i tekniska data. Använd inte för stor 
kraft. 

 

> Använd inte produkten när höljet är skadat. 
 

 

> Utför alla åtgärder för underhåll och skötsel enligt beskrivningen 
i dokumentationen. Utför alltid åtgärderna i den ordningsföljd 
som beskrivs. Använd endast originalreservdelar från Testo.  

 

2.3. Miljöskydd 
 

> Ackumulatorer/tomma batterier ska tas om hand enligt gällande 
lagbestämmelser. 

 

> När produkten ska skrotas, ska den lämnas till insamlig av 
elektriska och elektroniska apparater enligt gällande lokala 
föreskrifter eller återlämnas till Testo.  

 

 WEEE Reg. Nr. DE 75334352 
 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi36fCoztjVAhXCMBoKHUysB4UQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2012/19/EU_%C3%BCber_Elektro-_und_Elektronik-Altger%C3%A4te&psig=AFQjCNEKVGWNwgQrt2XWVkbn2H227nbB8A&ust=1502864931860481
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3 Teknisk beskrivning 
 

3.1. Användning 
 

testo 184 USB transport data logger används för att spara och läsa 
ut enskilda mätvärden och mätrader. De utvecklades speciellt för 
transportövervakning av kylkedjeobligatoriska produkter. 
Temperatur- och fuktmätvärden sparas under hela tiden 
mätprogrammet varar.  
Accelerationsmätvärden övervakas under hela den tid 
mätprogrammet varar och sparas när det inställda gränsvärdet 
överskrids. 
Dataloggaren programmeras och mätrapporten matas ut med hjälp 
av PDF-filer. Ingen programvara behöver installeras. 
Produktvariantena T1 och T2 är engångs-dataloggar med en 
tidsmässigt begränsad användningstid. 

 

Konfiguration och utläsning av testo 184 USB transport 
data logger G1 är inte möjlig med testo Saveris CFR 
programmet och dess transport-tillägg. 

 
 

3.2. Tekniska data 
 

testo 184 T1 
Egenskap  Värden  
Display nej 
Givartyp  NTC-temperatursensor intern 
Mätkanaler 1 intern 
Mätstorheter 
[enhet] 

Temperatur [°C, °F] 

Mätområde -35 … 70 °C 
Noggrannhet ±0,5 K 
Upplösning 0,1 °C 
Arbetstempe-
ratur 

-35 … 70 °C 

Förvarings-
temperatur 

-35 … 70 °C 

Batterityp intern, ej utbytbar 
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Egenskap  Värden  
Användningstid 
(engångs-
dataloggar) 

90 dagar från den första programstarten (5 
minuters mätcykel, -35 °C) 

Kapslingsklass IP65 
Mätintervall 1 minut … 24 timmar 
Minne 16000 mätvärden 
Mått  35 x 9 x 75 mm 
Vikt 25 g 
Riktlinjer, 
standarder, 
certifikat 

2014/30/EU, EN 12830, HACCP-certifierad, 
temperatur-kalibreringscertifikat uppföljningsbart 
enligt ISO 17025 

 
 

testo 184 T2 
Egenskap  Värden  
Display ja 
Givartyp  NTC-temperatursensor intern 
Mätkanaler 1 intern 
Mätstorheter 
[enhet] 

Temperatur [°C, °F] 

Mätområde  -35 … 70 °C 
Noggrannhet ±0,5 K 
Upplösning 0,1 °C 
Arbetstempe-
ratur 

-35 … 70 °C 

Förvarings-
temperatur 

-35 … 70 °C 

Batterityp intern, ej utbytbar 
Användningstid 
(engångs-
dataloggar) 

150 dagar från den första programstarten (5 
minuters mätcykel, -35 °C) 

Kapslingsklass IP65 
Mätintervall 1 minut … 24 timmar 
Minne 40000 mätvärden 
Mått  40 x 12,5 x 96,5 mm 
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Egenskap  Värden  
Vikt 45 g 
Riktlinjer, 
standarder, 
certifikat 

2014/30/EU, EN 12830, HACCP-certifierad, 
temperatur-kalibreringscertifikat uppföljningsbart 
enligt ISO 17025 

 
 

testo 184 T3 
Egenskap  Värden  
Display ja 
Givartyp  NTC-temperatursensor intern 
Mätkanaler 1 intern 
Mätstorheter 
[enhet] 

Temperatur [°C, °F] 

Mätområde  -35 … 70 °C 
Noggrannhet ±0,5 K 
Upplösning 0,1 °C 
Arbetstempe-
ratur 

-35 … 70 °C 

Förvaringstem-
peratur 

-35 … 70 °C 

Batterityp CR2450, utbytbar 
Batteriets 
hållbarhetstid 
(flergångs-
dataloggar) 

500 dagar (15 minuters mätcykel, 25 °C) 

Kapslingsklass IP65 
Mätintervall 1 minut … 24 timmar 
Minne 40000 mätvärden 
Mått  40 x 12,5 x 96,5 mm 
Vikt 45 g 
Riktlinjer, 
standarder, 
certifikat 

2014/30/EU, EN 12830, HACCP-certifierad, 
temperatur-kalibreringscertifikat uppföljningsbart 
enligt ISO 17025 
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testo 184 T4 
Egenskap  Värden  
Display nej 
Givartyp  PT1000-temperatursensor intern 
Mätkanaler 1 intern 
Mätstorheter 
[enhet] 

Temperatur [°C, °F] 

Mätområde -80 … 70 °C 
Noggrannhet ±0,8 K (-80 … -35,1 °C), ±0,5 K (-35,0 … 70 °C) 
Upplösning 0,1 °C 
Arbetstemperatur -80 … 70 °C 
Förvaringstempe-
ratur 

-80 … 70 °C 

Batterityp TLH-2450, utbytbar 
Batteriets 
hållbarhetstid 
(flergångs-
dataloggar) 

100 dagar (15 minuters mätcykel, -80 °C) 

Kapslingsklass IP65 
Mätintervall 1 minut … 24 timmar 
Minne 40000 mätvärden 
Mått  40 x 12,5 x 96,5 mm 
Vikt 45 g 
Riktlinjer, 
standarder, 
certifikat 

2014/30/EU, EN 12830, HACCP-certifierad, 
temperatur-kalibreringscertifikat 
uppföljningsbart enligt ISO 17025 

 
 

testo 184 H1 
Egenskap  Värden  
Display ja 
Givartyp Intern digital luftfuktighet / temperatursensor 
Mätkanaler 2 intern 
Mätstorheter 
[enhet] 

Temperatur [°C, °F], relativ fuktighet [%] 
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Egenskap  Värden  
Mätområde -20 … 70 °C 

0 … 100 % (ej för duggande atmosfär)1 
Noggrannhet ±0,5 K (0,0 … 70 °C), ±0,8 K (-20 … -0,1 °C) 

±1,8 % RF, +3 % % av mätvärdet  (vid 25 °C,  
5 % … 80 % RF)1 
±0,03 % RF (vid 0 …60 °C) 
±1 %RF hysteres 
±1 %RF/År drift 

Upplösning 0,1 °C 
0,1 %RF 

Arbetstemperatur -20 … 70 °C 
Lagringsförhål-
landen 

-55 … 70 °C 
30 … 60 %RF 

Batterityp CR2450, utbytbar 
Batteriets 
hållbarhetstid 
(flergångs-
dataloggar) 

500 dagar (15 minuters mätcykel, 25 °C) 

Kapslingsklass IP 30 
Mätintervall 1 minut … 24 timmar 
Minne 60 000 mätvärden (temperatur och relativ 

fuktighet) 
Mått 40 x 12,5 x 96,5 mm 
Vikt 45 g 
Riktlinjer, 
standarder, 
certifikat 

2014/30/EU, HACCP-certifierad 

 
1 Fuktsensorn har mellan 5 °C och 60 °C, samt mellan 20 % och 80 %RF den 
högsta noggrannheten. Om apparaten under längre tid utsätts för högre 
luftfuktighet sänks mätnoggrannheten. Regenerering av fuktsensorn utförs inom 
48 timmar genom förvaring vid 50 %RF ± 10 % och 20 °C ± 5 °C. 
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testo 184 G1 
Egenskap Värden 
Display ja 
Givartyp  Intern digital luftfuktighet / temperatursensor och 

3-axlad accelerationssensor intern 
Mätkanaler 5 intern 
Mätstorheter 
[enhet] 

Temperatur [°C, °F], relativ fuktighet [%], 
acceleration [g, m/s²] 

Mätområde -20 … 70 °C 
0 … 100 % (ej för duggande atmosfär)2 
0 … 27 g 

Noggrannhet ±0,5 K (0,0 … 70 °C), ±0,8 K (-20 … -0,1 °C) 
±1,8 % RF, +3 % % av mätvärdet (vid 25 °C,  
5 % … 80 % RF)1 
±0,03 % RF (vid 0 …60 °C) 
±1 %RF hysteres 
±1 %RF/År drift ±1,1,1 m/s² + 5 % av mätvärdet 

Upplösning 0,1 °C 
0,1 %RF 
0,1 g 

Arbetstempe-
ratur 

-20 … 70 °C 

Lagringsförhål-
landen 

-55 … 70 °C 
30 … 60 %RF 

Batterityp CR2450, utbytbar 
Batteriets 
hållbarhetstid 
(flergångs-
dataloggar) 

120 dagar (15 minuters mätcykel, 25 °C) 

Kapslingsklass IP 30 

 
2 Fuktsensorn har mellan 5 °C och 60 °C, samt mellan 20 % och 80 %RF den 
högsta noggrannheten. Om apparaten under längre tid utsätts för högre 
luftfuktighet sänks mätnoggrannheten. Regenerering av fuktsensorn utförs inom 
48 timmar genom förvaring vid 50 %RF ± 10 % och 20 °C ± 5 °C. 
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Egenskap Värden 
Mätintervall 1 minut … 24 timmar (temperatur och relativ 

fuktighet) 
1 sekund (acceleration) 

Scanningsfrekv
ens 

1600 Hz (acceleration) 

Minne 1 000 mätvärden (acceleration) 
64 000 mätvärden (temperatur och relativ 
fuktighet) 

Mått 40 x 12,5 x 96,5 mm 
Vikt 45 g 
Riktlinjer, 
standarder, 
certifikat 

2014/30/EU, HACCP-certifierad 

 

VARNING 

Skador på sensorn! 
Stäng USB-locket medan du använder dataloggaren för att undvika 
att fukt eller vätskor tränger in i apparaten och apparaten skadas. 

 

VARNING 

Skador på fuktsensorn! 
Efter en användning på upp till 60 timmar i områden med hög 
fuktighet över 80% måste dataloggaren placeras i en relaxation. 
Förhållanden då ska vara +25 °C +/- 5 °C och en relativ fuktighet på 
50 % +/- 10%. 
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EU-konformitet 
 

 

 

The EU Declaration of Conformity can be found on the 
testo homepage www.testo.com under the product 
specific downloads. 

 
EU countries:  

Belgium (BE), Bulgaria (BG), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia 
(EE), Finland (FI), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE), Italy (IT), 
Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), 
Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania 
(RO), Sweden (SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Spain (ES), Czech 
Republic (CZ), Hungary (HU), United Kingdom (GB), Republic of 
Cyprus (CY).  
 
EFTA countries:  
Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland 
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4 Produktbeskrivning 
 

4.1. Status-LED:er 
För att förlänga batterilivslängden lyser status-LED:erna inte 
konstant. De blinkar en gång var 5:e sekund. 
I djupsömnsläget är status-LED:erna avaktiverade. 

Alarm 
Egenskap LED-färg 

inget alarm grön 

Alarm röd 

Battery 
Egenskap LED-färg 

Batterilivslängd > 10 dagar grön 

Batterilivslängd < 10 dagar röd 

Mode 
Egenskap LED-färg 

Driftsläge WAIT (vänta på programstart) grön och röd 

Driftsläge Rec (mätprogram arbetar) grön 

Driftsläge End (mätprogram avslutat) röd 
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4.2. Display (LCD) 
Ej tillgänglig vid alla produktvarianter. 

 

 
 

1 Mätprogrammet arbetar 
2 Avsluta mätprogrammet 
3 Vänta på att mätprogrammet skall starta 
4 Högsta sparade mätvärde 
5 Lägsta sparade mätvärde 
6 Mätvärde 
7 Statusuppgifter:  Startkriterium datum/tid 

programmerad/tidsmärke, xyz Mätaxlar för 
accelerationsmätning, Alarm Inställt/-da gränsvärde/-n 
överskridet/-na,  Inställt/-da gränsvärde/-n ej överskridet/-na  

8 Enheter 
9 Batterikapacitet:  tillräcklig,  delvis urladdad,  låg, 

 (blinkar) tom 
10 Nedre gränsvärde överskreds 
11 Övre gränsvärde överskreds 

 
Av tekniska skäl blir indikeringen av flytande kristaller 
långsammare vid temperaturer under 0 °C (ca. 2 sekunder 
vid -10 °C, ca. 6 sekunder -20 °C). Detta påverkar inte 
mätnoggrannheten. 

 

 
Av tekniska orsaker minskar batterikapaciteten vid låga 
temperaturer. Mätnoggrannheten påverkas ej. Vi 
rekommenderar att fulladdade batterier används för att 
undvika att instrumentet återställs (reset) vid låga 
temperaturer. 
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4.3. Knappfunktioner 
Driftstart 
Dataloggarna levereras i ett djupsömnsläge för att förlänga 
batteriernas livslängd. I detta läge är status-LED:erna och 
displayen avaktiverade. 
>  Tryck på knappen START eller knappen STOP.  
- Driftsstatus Wait aktiveras. 

Knappen START 
✓ Driftsstatus Wait och startkriteriet Knappstart programmeras. 
>  Tryck knappen START i ca. 3 sekunder för att starta 

mätprogrammet. 
- Mätprogrammet startar: Status-LED Mode blinkar grönt. På 

displayen visas Rec. 
✓ Produktvarianter med display: 
> Tryck på knappen START för att skifta mellan visningarna.  
Visningsordningsföljden (max. visningsomfattning, beroende på 
driftsläget visas inte enskilda data): 

Visning  T2 T3 H1 G1 

Aktuell mätvärdestemperatur (°C / °F) X X X X 

Aktuellt genomsnittsvärde MKT (Mean Kinetic 
Temperature) 

X X X X 

Aktuellt mätvärde relativ fuktighet (%) - - X X 

Aktuellt mätvärde acceleration, X-axel (x, g) - - - X 

Aktuellt mätvärde acceleration, Y-axel (y, g) - - - X 

Aktuellt mätvärde acceleration, Z-axel (z, g) - - - X 

Maximal mätvärdestemperatur (Max, °C / °F) X X X X 

Minimal mätvärdestemperatur (Min, °C / °F) X X X X 

Maximalt mätvärde relativ fuktighet (Max, %) - - X X 

Minimalt mätvärde relativ fuktighet (Min, %) - - X X 

Maximalt mätvärde acceleration, X-axel (Max, 
x, g) 

- - - X 
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Visning  T2 T3 H1 G1 

Maximalt mätvärde acceleration, Y-axel (Max, 
y, g) 

- - - X 

Maximalt mätvärde acceleration, Z-axel (Max, 
y, g) 

- - - X 

Tidsmärke ( ) X X X X 

Batterilivsläng i dagar ( ) X X X X 

Knappen STOP 
✓ Driftsstatus Rec och stoppkriteriet Knappstart programmerad. 
>  Tryck på knappen STOP i ca. 3 sekunder för att avsluta mät-

programmet. 
- Mätprogrammet avslutas: Status-LED Mode blinkar rött. På 

displayen visas End. 

Knapp START + STOP 
Dataloggarna kan försättas i ett djupsömnsläge för att förlänga 
batteriernas livslängd. I detta läge är status-LED:erna och 
displayen avaktiverade. 
✓ Driftsläge WAIT eller End. 
>  Tryck på knappen START och knappen STOP samtidigt i ca. 

3 sekunder.  
Djupsömnsläget aktiveras. 

 

4.4. Viktiga informationer och 
begreppsförklaringar 
• Engångs datalogg (variant T1 och T2): Dataloggen har en 

tidsmässigt begränsad användningstid, som börjar från och 
med tidpunkten för den första programstarten. 

• Start- och stoppinställning: Kriterierna för programstart och -
stopp fastställs i konfigurationsfilen.  
För programstarten skall ett av kriterierna väljas. Vid val av 
kriteriet kan en tidsfördröjning matas in (programmet startar x 
minuter efter knapptryckningen). 
För programstoppet kan också båda kriterier väljas. Det först 
inträdande kriteriet stoppar programmet. 

• Mätintervall: Mätintervallet anger med vilka intervall mätvärden 
skall sparas. 



4 Produktbeskrivning 

  17 

• Tidsmärke (time mark): Tidsmärken kan användas för 
dokumentationsändamål, t.ex. när ansvaret ska övergå till en 
annan institution: Tryck på START-knappen i 3 sekunder 
medan mätningen pågår för att sätta ett tidsmärke. Maximalt 10 
tidsmärken kan sättas. När ett tidsmärke sätts återställs de 
värdena Min, Max, MKT och Alarm. 

• Acceleration (Stötar): Den positiva och negativa 
accelerationen i 3 mätaxlar mäts. Endast de mätvärden sparas 
och visas, som överskrider värdemässigt överskrider det 
inställda gränsvärdet (maximalt 1 värde per sekund).  
På dataloggens display visas accelerationsmätvärdena för de 3 
mätaxlarna separat.  
I PDF-rapporten visas de 3 mätaxlarnas högsta summavärde 
(peak). 

• Rapport tidszon: Definierar den tidszon till vilken alla 
tidsuppgifter i mätrapporten hänför sig. Ingen hänsyn tas till 
möjligt tidszonsbyte under mätningen. 

 

Om loggaren inte konfigureras när den varit i läget rSt, 
då kan tiden och tidszonen bli felaktiga om 
konfigurationen utförs med en kopia av en XML-fil. 

 
 

• Återställningsläget (rSt): Aktiveras vid ett strömavbrott, t.ex. 
när batterierna tas ut vid ett batteribyte. För att loggaren ska 
kunna användas igen måste den konfigureras om. Redan 
inspelade data påverkas inte. 

• MKT (mean kinetic temperature): MKT är en enskild beräknad 
temperatur. MKT kan betraktas som en isotermisk 
lagertemperatur. Den simulerar den icke-isotermiska verkan 
från temperaturförändringar vid lagring. 

 Beräkning: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
∆𝐸𝐸/𝑅𝑅

−𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒
−∆𝐸𝐸/𝑅𝑅𝑅𝑅1 + 𝑒𝑒−∆𝐸𝐸/𝑅𝑅𝑅𝑅1 + 𝑒𝑒−∆𝐸𝐸/𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑙𝑙

 

 Tmkt = Mean Kinetic Temperature i grader Kelvin 
 ∆E = Aktiveringsenergi (standardvärde: 83,144 kJ/mol) 
 R = Universell gaskonstant (0,0083144 kJ/mol) 
 T1 = Genomsnittstemperaturen i grader Kelvin under den första 

tidsperioden 
 Tn = Genomsnittstemperaturen i grader Kelvin under den n:te 

tidsperioden 
• MKT aktiveringsenergi: Såsom standard används, enligt 

rekommendationen i USP <1160>, en aktiveringsenergi på 
83,144 kJ/mol. Om det såsom ett resultat av genomförda 
studier finns andra skattnignar kan aktiveringsenergin anpassas 
individuellt. 
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• Alarm enskild: Ett alarm utlöses vid överskridande av det 
inställda gränsvärdet. 

• Alarm kumulerad (endast för temperatur- och fuktmätning): Ett 
alarm utlöses inte vid det första överskridandet av det inställda 
gränsvärdet, utan först när den totala tiden i gränsvärdena 
överskrids, överskrids den inställda karenstiden (tillåten tid). 

• Vägghållare (leveransomfattning variant G1): För att mäta 
acceleration skall dataloggen vara fast förbunden med det 
föremål som skall övervakas.  
För att göra detta fästs vägghållaren med hjälp av 2 skruvar 
eller 2 kabelbindare och skjut därefter in dataloggen i 
vägghållaren. 
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5 Produktens användning 
 

5.1. Konfigurera dataloggen 
Ändra/visa konfigurationen 
Software Adobe Reader (version X eller senare) krävs. 
Dataloggen får inte vara i driftsstatus Rec. 
1. Anslut dataloggen via USB-gränssnittet till en PC. 
- Status-LED:er, uSb aktiveras (enheter med display). 

Apparatdrivrutiner installeras automatiskt. 
- Fönstret Automatisk uppspelning visas. 
2. Klicka på Öppna katalog för att visa filer. 
- Utforskaren öppnas. 
3. Öppna filen testo 184 configuration.pdf. 
4. Gör ändringarna i konfigurationen. Observera i detta 

sammanhang: 
• Den använda apparattypen skall vara korrekt inställd. 
• Befintliga konfigurationsdata kan importeras genom att 

klicka på knappen Import. De konfigurationsdata som skall 
importeras skall finnas i dataformatet XML. 

• Vid användning av konfigurationsassistenten är vissa 
funktioner fasta eller så utförs de automatiskt. För att 
använda och ställa in alla apparatfunktioner manuellt skall 
expertläget aktiveras. 

5. Ändringar i konfigurationen görs genom att klicka på knappen 
 på dataloggen. 

- Ett fönster för att exportera formulärdata öppnas. 
6. Välj det ställe där datloggen skall sparas (Enhet TESTO 184) 

och exportera konfigurationsdata genom att klicka på knappen 
Spara. 

- Konfigurationen sparas som XMKL-fil på dataloggen. 
XML-filen kan användas som mall för andra dataloggare (via 
importfunktionen i konfigurations-PDF:en). 
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7. Stäng filen.  
Eventuellt visas ett meddelande Vill du spara ändringarna 
“testo 184 configuration.pdf” innan filen stängs? Besvara 
frågan med Nej.  

8. Skilj dataloggen från PC:n. 
- Loggen övergår till driftsläget Wait, status-LED:n Mode blinkar 

grönt/rött. 

Konfigurera flera dataloggar med samma inställningar 
> Konfigurera ditt mätprotokoll med konfigurations-PDF:en eller 

importera en befintlig XML-fil. 
> Anslut testo 184 USB transport data logger till ett USB-uttag. 

> Klicka på  för att spara konfigurationen på den 
anslutna testo 184 USB transport data logger.  

>  Låt konfigurations-PDF:en vara öppen. Anslut nästa testo 184 
USB transport data logger. Upprepa det senaste steget för att 
exportera samma konfiguration. 

Ändra logotyp för mätdatarapport 
I mätdatarapporten infogas en logotyp. Denna kan bytas ut 
kundspecifikt.  
Logotypen skall finnas i filformatet JPEG, filstorleken får inte 
överskrida 5 kB och filnamnet skall vara Logo.jpg.  
> Skapa en logotyp, som uppfyller de ovan angivna kriterierna 

och kopiera den till dataloggen. 

Utflör datalogger-konfiguration med Testo PC-program 
Dataloggern kan alternativt också konfigureras med hjälp av 
programmet testo Comfort Software Professional (från version 4.3 
ServicePack 2), testo Comfort Software CFR (från version 4.3 
ServicePack 2) samt testo Saveris CFR Software inklusive 
transport-tillägg. Beakta respektive bruksanvisning för programmet. 

VARNING 

Felaktig konfiguration av tidsinställningarna!  
> En konfiguration av dataloggern via kopiering/infogning av 

XML-filen direkt i datalogger-minnet rekommenderas inte, 
eftersom de lokala tids- och tidszoninställningarna då inte 
övertas. Använd konfigurations-PDF för att överta den 
använda datorns tidsinställningar.  
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För att säkerställa konformiteten av testo Comfort Software 21 
CFR Part 11 och testo Saveris CFR Software kan testo 184 USB 
transport data logger inte konfigureras med PDF-filen längre efter 
konfigurationen av den med ovannämnda program.  

 
 

5.2. Mätning 
Starta mätning 
Beroende på dataloggens konfiguration startas mätprogrammet via 
ett av följande kriterier: 
• Knappstart: Håll knappen START intryckt i > 3 sekunder.  
• Tidsstart: Mätningen startar automatiskt när den konfigurerade 

tiden har uppnåtts. 
- Loggen övergår till driftsläget Rec, status-LED:n Mode blinkar 

grönt. 

Sätta tidsmärke 
Medan ett mätprogram pågår (driftsstatus Rec) kan upp till 10 
tidsmärken sättas. Det används till exempel för dokumentation av 
ansvarsövergången. 
Håll knappen START intryckt i > 3 sekunder. 
- Antalet satta tidsmärken visas under 3 sekunder och  lyser 

upp permanent (enheter med dsiplay). Status-LED Mode 
blinkar tre gånger grönt. 

Avsluta mätning 
Beroende på dataloggens konfiguration avslutas mätprogrammet 
via ett av följande kriterier: 
• Knappstopp: Håll knappen STOP intryckt i > 3 sekunder.  
• Tidsstopp: Mätningen stoppar automatiskt när den 

konfigurerade tiden har uppnåtts. 
- Loggen övergår till driftsläget End, status-LED:n Mode blinkar 

rött. 
 

5.3. Läsa ut data 
Visa mätdatarapport 
Software Adobe Reader (version 5 eller högre) eller ett kompatibelt 
program för visning av PDF/A-filer krävs. 
1. Anslut dataloggen via USB-gränssnittet till en Windows PC. 
- Status-LED:er, uSb aktiveras (enheter med display). 

Apparatdrivrutiner installeras automatiskt. 
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- Fönstret Automatisk uppspelning visas. 
2. Klicka på Öppna katalog för att visa filer. 
- Utforskaren öppnas. 
3. Öppna filen testo 184 measurement report.pdf. 
- Mätdatarapporten visas. 
> Skriv ut eller spara rapporten vid behov. 

 
De visade mätvärden i PDF-rapportens diagram är begränsade till 
en mätserie på 324 mätvärden. Den interna algoritmen väljer 
självständigt mätvärden för diagrammet och visar dessa. Då kan 
viktiga mätvärden inte visas i diagrammet. Vi rekommenderar, för 
mätserier på över 324 mätvärden att använda testo ComSoft, för 
att läsa ut och visa alla mätvärden. 

Detaljerad mätdatautvärdering 
För en detaljerad utvärdering och fortsatt bearbetning av 
mätvärdena krävs programmet testo Comfort Software Professional 
(från version 4.3 ServicePack 2), testo Comfort Software CFR (från 
version 4.3 ServicePack 2) eller testo Saveris CFR Software 
inklusive transport-tillägg (tillbehör). Beakta respektive 
bruksanvisning för programmet. testo 184 G1 dataloggarens 
chockvärden står inte till förfogande som data som kan läsas ut 
separat. Chockvärdena visas endast i grafiken. 

Mätdatautmatning via NFC 
Dataloggarna är utrustade med en NFC (Near Field 
Communication) sändare. Det möjliggör utläsningen av 
apparatdata via kortdistansradio med hjälp av kompatibla enheter 
(till exempel protokollskrivare med NFC). Utläsningen av NFC-
gränssnittet via Android eller Apple apparater är tyvärr inte möjlig. 
• Dataloggens NFC-funktion kan aktiveras/avaktiveras i 

konfigurationsfilen.  
• För att överföra data till en kompatibel Testo protokollskrivare 

(t.ex. mobil skrivare för datalogger 0572 0576) krävs ingen 
ytterligare mjukvara. 

• För dataöverföringen skall dataloggen placeras på målenhetens 
NFC-sändare ( ). 

• Observera målenhetens bruksanvisning.  

 
Default-inställningen för NFC-funktionen är ”Av”. Om man önskar 
att använda NFC-funktionen måste denna innan användningen 
ställas på ”På”. 
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6 Skötsel av produkten 
 

6.1. Byte av batteri 
Vid apparattyperna T1 och T2 kan inga batterier bytas (engångs-
dataloggar). 

 

 
När man byter batterier stoppas den pågående mätningen. 
De sparade mätdata och skapade PDF-rapporter förblir 
dock sparade varaktigt. 
Strömavbrottet gör att testo 184 USB transport data logger 
tidsinställningar återställs. För att återlagra korrekt 
tidsinställning måste det utföras en konfiguration med PDF-
filen, Comfort Software eller testo Saveris 184 Config Tool. 

 

1.  Läs ut sparade data. 
2. Lägg dataloggen på framsidan. 
3. Öppna batterilocket på baksidan av dataloggen genom att vrida 

moturs. Till detta används lämpligast ett mynt. 
 

4. Ta ut det tomma batteriet ur batterifacket. 

 
Efter att det gamla batteriet har tagits ur, vänta i 10 
sekunder eller tryck på Start-knappen ca. 5~10-gånger tills 
visningen på LCD-displayen släcks fullständigt och ingen 
LED blinkar längre. 

5. Lägg in ett nytt batteri (erforderlig ty: se Tekniska data) på så 
sätt i enheten att pluspolen syns. 

 

 
Använd vid bytet endast nya, fulla batterier. Om ett redan 
använt batteri sätts i beräknas batterikapaciteten inte 
korrekt.  
Byt först batteriet när batterisymbolen på LCD-displayen är 
tom.  
Kontrollera innan och under användningen om batteri-LED 
blinkar rött och batterisymbolen på LCD-displayen är ”full”. 

 

6. Lägg batterilocket på batterifacket och stäng locket genom att 
vrida medurs. Till detta används lämpligast ett mynt. 

- Dataloggen är i reset-läge, rSt lyser (enheter med display), 
status-LED:er är avaktiverade. 

7. Konfigurera om dataloggen, se kapitlet Konfigurera datalogg. 

 
För batteriernas prestationsförmågas bevis har vi 
uteslutande använt batterier från tillverkarna EVE och 
Panasonic. Av denna anledning rekommenderar vi för 
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användningen de tillverkare som nämnts för användning i 
vår produkt testo 184.  

 
 

6.2. Rengöra logger 
 

OBSERVERA 

Risk för att skada sensorn! 
> Se till att inte väta tränger in i huset under rengöringen. 
 

>  Rengör huset om det blir smutsigt, använd en fuktig duk.  
Använd inte kraftiga rengörings- eller lösningsmedel! Använd 
skonsamt hushållsrengöringsmedel eller tvålvatten. 
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7 Tips och hjälp 
 

Frågor och svar 
Fråga Möjliga orsaker / lösningar 
E0x visas (apparat med 
display), alla status-LED:er 
blinkar rött 

Ett fel har inträffat. 
• E01: Konfigurationen 

misslyckades/PDF-filen är defekt. 
• E02, E03, E04 eller E05: Sensor 

defekt. 
• E06: Maximalt antal tidsmärken 

har satts. Ett nytt tidsmärke kan 
inte sättas. 

---- visas (apparater med 
display) 

• Det finns inget mätvärde 
(efter inställning av ett tidsmärke) 

• Mätvärdet ogiltigt. 
Err visas (apparater med 
display) 

Konfiguration inte möjlig t.ex. på grund 
av att läge Rec är aktivt. 

Det går inte att konfigurera 
med hjälp av PDF-filen 

När instrumentet har konfigurerats 
med Comfort Software 21 CFR Part 
11 avaktiveras möjligheten att 
konfigurera med hjälp av PDF-filen. 

PDF-konfigurationsfilen har 
en storlek på 0 kB eller är 
skadad. 

Kopiera PDF-filen från en annan testo 
184 USB transport data logger eller 
hämta konfigurationsfilen från Testos 
webbsida: http://www.testo.com/. 

Avvikande tid eller tidszon i 
rapporten 

> testo 184 USB transport data 
logger har inte konfigurerats efter 
batteribytet. Upprepa 
konfigurationen för att återställa de 
korrekta tidsinställningarna. 

> Kontrollera att PC:n som användes 
till konfigurationen har rätt 
tidsinställningar 

Inget mätprotokoll 
skapades 

> Kontrollera om dataloggern är i 
inspelnings-/slutläge. 

> Koppla dataloggern igen till datorn. 
> Kontrollera att dataloggern har 

tillräckligt med ledigt 
lagringsutrymme. 

http://www.testo.com/
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Fråga Möjliga orsaker / lösningar 
PDF-konfigurationen är 
inte redo att användas 

> Kontrollera att dataloggaren är i 
inspelningsläge. 

> Kontrollera att rätt läge har valts på 
dataloggaren. 

> Kontrollera om testo 184 USB 
transport data logger har 
konfigurerats med Comfort 
Software 21 CFR Part 11. Om så 
är fallet är en konfiguration med 
hjälp av PDF-filen inte möjlig. 

Det finns inte någon LCD-
display. 

Kontrollera om LCD-displayen är 
inaktiverad i konfigurationen. 

Det finns inte någon LED-
display. 

Kontrollera om LED-displayen är 
inaktiverad i konfigurationen. 

Det finns inte någon 
visning av tidsmärken. 

Kontrollera om visningen av 
tidsmärken är inaktiverad 
i konfigurationen. 

Det finns inte någon NFC.  Kontrollera om NFC är inaktiverad i 
konfigurationen. 

Det mätta värdet för 
luftfuktighet ligger utanför 
toleransen. 

a Uppnåddes svarstiden t99? 
b Har H1/G1-dataloggern förvarats 

utan lufttät ficka under längre tid 
än 60 timmar i en relativ fuktighet 
över 80%? 

c Har H1/G1-dataloggern använts 
under längre tid än 60 timmar i en 
relativ fuktighet över 80%? 

Lösning för punkterna b och c: 
Fuktsensorn har mellan 5 °C och 
60 °C, samt mellan 20 % och 80 %RF 
den högsta noggrannheten. Om 
apparaten under längre tid utsätts för 
högre luftfuktighet sänks 
mätnoggrannheten. Regenerering av 
fuktsensorn utförs inom 48 timmar 
genom förvaring vid 50 %RF ± 10 % 
och 20 °C ± 5 °C. 
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Fråga Möjliga orsaker / lösningar 
Mätprotokoll kan inte 
öppnas eller visar 0 KB. 

- Anslut testo 184 dataloggern till 
datorn. 
- Öppna Explorer 
- Högerklicka på loggaren och därefter 
på ”Formatering”. 
- Efter framgångsrik formatering 
avlägsnar du dataloggaren från datorn 
och ansluter den igen. 
- Mätprotokollet kan öppnas igen. 

När är en chockupplevelse 
kritisk för ett objekt? 

Det beror på objektet och kan inte 
besvaras specificerat. G-krafter från 
10 g kan eventuellt anses som 
problematiska (skador, sprickor, …). 

Kan en loggar konfigureras 
med en annan PDF-
Reader (t.ex. Foxit 
Reader)? 

Nej det går tyvärr inte. På grund av 
kompatibilitet måste Acrobat Reader 
användas. 

 

Om du har frågor kontakta din återförsäljare eller Testos 
kundtjänst. Kontaktdata finns på Internet: www.testo.com/service-
contact 

 



 

0970 1842 sv 0813 – 11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Testo SE & Co. KGaA 
Celsiusstraße 2  
79822 Titisee-Neustadt 
Germany 
Telefon: +49 7653 681-0 
E-Mail: info@testo.de 
Internet: www.testo.com 
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