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Pos: 1 /TD/Überschriften/1. Inhalt @ 0\mod_1177587817070_221.docx @ 1248 @ 1 @ 1
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2 Veiligheid en milieu

Pos: 2 /TD/Überschriften/2. Sicherheit und Umwelt @ 0\mod_1173774719351_221.docx @ 297 @ 1 @ 1

2

Veiligheid en milieu

2.1.

Bij dit document

Pos: 3 /TD/Überschriften/2.1 Zu diesem Dokument @ 0\mod_1173775252351_221.docx @ 351 @ 2 @ 1

Pos: 4 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/VerwendungVerwendung (Standard) @ 0\mod_1173775068554_221.docx @ 342 @ 5 @ 1

Toepassing
> Lees deze documentatie aandachtig door en zorg dat u met het
product vertrouwd bent voordat u het gaat gebruiken. Besteed
bijzondere aandacht aan de veiligheidsaanwijzingen en
waarschuwingen om letsel en materiële schade te voorkomen.
> Houd deze documentatie altijd binnen handbereik, zodat u
indien nodig snel zaken kunt opzoeken.
> Geef deze documentatie altijd door aan eventuele latere
gebruikers van het product.
Pos: 5 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und SchreibkonventionenSymbole und Schreibkonv. [Standard_groß] @ 0\mod_1174982140622_221.docx @ 520 @ 5 @ 1

Symbolen en conventies in deze handleiding
Element

Verklaring
Waarschuwing, ernst van het gevaar wordt
aangegeven door het signaalwoord:
Waarschuwing! Ernstig lichamelijk letsel
mogelijk.
Voorzichtig! Licht lichamelijk letsel of materiële
schade mogelijk.
> Tref de aangegeven
veiligheidsvoorzieningen.
Aanwijzing: Basis- of uitgebreide informatie.
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1. ...
2. ...

Procedure: meerdere stappen die in volgorde
moeten worden doorlopen.

> ...

Procedure: een stap of optionele stap.

-

Resultaat van een handeling.

...

Menu

Onderdelen van het apparaat, het
apparaatdisplay of het programmavenster.

[OK]

Bedieningstoetsen van het apparaat of knoppen
in het programmavenster.

... | ...

Functies / paden binnen een menu.

“...”

Invoervoorbeelden

2 Veiligheid en milieu
Pos: 6 /TD/Überschriften/2.2 Sicherheit gewährleisten @ 0\mod_1173780783960_221.docx @ 371 @ 2 @ 1

2.2.

Veiligheid garanderen

Pos: 7 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Produkt bestimmungsgemäß verwenden @ 0\mod_1173781261848_221.docx @ 391 @ @ 1

> Gebruik het product uitsluitend waarvoor het bedoeld is en
alleen onder de omstandigheden zoals die zijn aangegeven in
de technische gegevens. Behandel het product altijd
voorzichtig.
Pos: 8 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/testo 174-175/spannungsführende Teile 174 @ 5\mod_1263289587021_221.docx @ 54800 @ @ 1

> Meet met het apparaat nooit aan of in de buurt van onderdelen
die onder spanning staan.
> Houd met name de uitleescontacten op de achterzijde van de
datalogger uit de buurt van onderdelen die onder spanning
staan!
Pos: 9 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Nur beschriebene Wartungsarbeiten durchführen @ 0\mod_1175692705195_221.docx @ 606 @ @ 1

> Houdt u zich aan de onderhouds- en instandhoudingsvoorschriften voor dit apparaat zoals die in de documentatie
beschreven zijn. Houdt u zich daarbij aan de procedures.
Gebruik uitsluitend de originele vervangende onderdelen van
Testo.
> Gebruik het apparaat niet in een vuile omgeving (extreem
stoffig, olie, vreemde stoffen, vluchtige chemicaliën).
Pos: 10 /TD/Überschriften/2.3 Umwelt schützen @ 0\mod_1173780843645_221.docx @ 380 @ 2 @ 1

2.3.

Milieu beschermen

Pos: 11.1 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/Akkus/Batterien entsorgen @ 0\mod_1175693637007_221.docx @ 624 @ @ 1

> Voer defecte accu's / lege batterijen af conform de plaatselijke
wet en regelgeving.
Pos: 11.2 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/Produkt entsorgen @ 0\mod_1173780307072_221.docx @ 362 @ @ 1

> Voer dit product na het einde van zijn levensduur op de juiste
wijze af naar de afvalscheiding van elektrische en elektronische
apparatuur (houd u aan de plaatselijke voorschriften) of lever
het in bij Testo voor verantwoorde verwerking.
> De knoopcel die in het apparaat wordt gebruikt, bevat 1,2dimethoxyethan (CAS 110-71-4). Zie EU-verordening
1907/2006 (REACH) art. 33.
Pos: 12 /TD/Überschriften/3. Leistungsbeschreibung @ 0\mod_1173774791554_221.docx @ 306 @ 1 @ 1
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Functionele beschrijving

3.1.

Toepassing

Pos: 13 /TD/Überschriften/3.1 Verwendung @ 0\mod_1176211016437_221.docx @ 700 @ 2 @ 1

Pos: 14 /TD/Leistungsbeschreibung/Verwendung/testo 174-neu @ 5\mod_1263286512268_221.docx @ 54768 @ 5 @ 1

De dataloggers testo 174 dienen voor het opslaan en uitlezen van
afzonderlijke meetwaarden en meetreeksen.
Meetwaarden worden met testo 174 gemeten, opgeslagen en via
de interface naar de pc overgebracht, waar u ze met behulp van de
software testo ComSoft kunt uitlezen en beoordelen. Met behulp
van de software kunnen de dataloggers ook afzonderlijk worden
geprogrammeerd.
Toepassingsvoorbeelden
testo 174T is optimaal geschikt voor de temperatuurmeting in
koelkasten, vrieskasten, koelruimtes en koelrekken.
testo 174H controleert de klimaatomstandigheden in bijvoorbeeld
magazijnen, kantoorruimtes en het productiebereik.
Pos: 15 /TD/Überschriften/3.2 Technische Daten @ 0\mod_1176211088437_221.docx @ 709 @ 2 @ 1
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3 Functionele beschrijving

3.2.

Technische gegevens

Pos: 16 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo 174-T @ 5\mod_1263220133966_221.docx @ 54666 @ 5 @ 1

testo 174T
Eigenschap

Waarden

Voelertype

NTC-temperatuursensor intern

Meetbereik

-30 ... +70 °C

Nauwkeurigheid

± 0,5 °C (-30 ... +70 °C)

Resolutie

0,1 °C

Bedrijfstemperatuur -30 ... +70 °C
Opslagtemperatuur -40 ... +70 °C
Batterijtype

2 x 3 V-knoopcel (2 x CR 2032 Lithium)

Levensduur

500 dagen (15 min. meetinterval, +25 °C)

Type beveiliging

IP65

Meetinterval

1 min - 24 uur (instelbaar)

Geheugen

16.000 meetwaarden

Normen

2014/30/EU, voldoet aan de richtlijnen
conform de norm EN 12830 1

Pos: 17 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo 174-H @ 5\mod_1263219406290_221.docx @ 54635 @ 5 @ 1

1

Bedenk dat dit apparaat conform EN 12830 regelmatig moet worden
getest en gekalibreerd volgens EN 13486 (aanbevolen: jaarlijks). Neem
contact met ons op voor meer informatie hierover.
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3 Functionele beschrijving

testo 174H
Eigenschap

Waarden

Voelertype

NTC-temperatuursensor en capacitieve
vochtigheidsensor intern

Meetbereik

0 ... 100 %rF (Niet voor bedauwende
atmosfeer 2), -20 ... +70 °C

Nauwkeurigheid
vochtigheid

±3 %rF (2 %rF ... 98 %rF) bij +25°C
±0,03 %rF/K ± 1 Digit

Nauwkeurigheid
temperatuur

±0,5 °C (-20 ... +70 °C)

Resolutie

0,1 %rF, 0,1 °C

Bedrijfstemperatuur -20 ... +70 °C
Opslagtemperatuur -40 ... +70 °C
Batterijtype

2 x 3 V-knoopcel (2 x CR 2032 Lithium)

Levensduur

1 jaar (15 min. meetinterval, +25 °C)

Type beveiliging

IP20

Meetinterval

1 min - 24 uur (instelbaar)

Geheugen

2 x 8.000 meetwaarden

EU-richtlijn

2014/30/EU

Pos: 18 /TD/Überschriften/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_221.docx @ 324 @ 1 @ 1

2

Gelieve ons voor continue inzet in hoge vochtigheid (>80%rF bij ≤30°C
voor >12h, >60%rF bij >30°C voor >12h) te contacteren via
www.testo.com/service-contact
8
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Eerste stappen

4.1.

Datalogger ontgrendelen/vergrendelen

Pos: 19 /TD/Erste Schritte/testo 174-neu/Datenlogger entsichern/sichern @ 5\mod_1263215698078_221.docx @ 54541 @ 255 @ 1

De datalogger wordt in beveiligde toestand geleverd.
Beveiliging van datalogger verwijderen

1. Schuif de beide grendels aan de onderzijde van de wandhouder
naar buiten.
2. Schuif de datalogger uit de wandhouder.
Datalogger vergrendelen

1. Schuif de datalogger in de wandhouder.
2. Schuif de beide grendels aan de onderzijde van de wandhouder
naar binnen.
Pos: 20 /TD/Erste Schritte/testo 174-neu/Batterien einlegen @ 5\mod_1263201343068_221.docx @ 54191 @ 2 @ 1
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4 Eerste stappen

4.2.

Batterijen plaatsen
1. Datalogger op de voorzijde leggen.

2

Open de afdekking van het batterijvak op de achterzijde van de
datalogger door deze linksom te draaien.
Dit lukt het beste met een muntstuk.

3. Bijgeleverde batterijen (3 V-knoopcel, CR 2032 Lithium) zo
plaatsen dat de + pool steeds zichtbaar is.
4. Leg de afdekking van het batterijvak terug op de datalogger en
draai deze naar rechts om hem af te sluiten.
Dit lukt het beste met een muntstuk.
-
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Op het display wordt de actuele temperatuur weergegeven.

4 Eerste stappen
Pos: 21 /TD/Erste Schritte/testo 174-neu/Datenlogger an PC anschließen Hardware @ 5\mod_1263211400814_221.docx @ 54222 @ 2 @ 1

4.3.

Datalogger aansluiten op de pc

1. Software testo ComSoft installeren.
De software is gratis na registratie te downloaden van het internet:
www.testo.com/download-center.
De installatiehandleiding en de gebruiksaanwijzing voor de
software vindt u in de gebruiksaanwijzing testo ComSoft,
die u tegelijk met de software downloadt.
De software kan op cd besteld worden (artikelnr. 0572
0580) wanneer u deze liever niet downloadt van het
internet.
2. Sluit de verbindingskabel van de interface aan op een
beschikbare USB-poort van de pc.
3. Schuif de datalogger in de houder in de interface.
4. Zie voor het configureren van de datalogger de afzonderlijke
gebruiksaanwijzing testo ComSoft.

Pos: 22 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 174-neu/Anzeige- und Bedienelemente, Display @ 5\mod_1263213777144_221.docx @ 54417 @ 12 @ 1
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5

Weergave- en bedieningselementen

5.1.

Display
Al naargelang de bedrijfstoestand kunnen op het display
verschillende gegevens worden weergegeven. Een
gedetailleerde weergave van de oproepbare gegevens
vindt u in de korte gebruiksaanwijzing die bij elke
datalogger wordt geleverd.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12

Meetprogramma loopt
Meetprogramma beëindigd
Wachten op de start van het meetprogramma
hoogste opgeslagen meetwaarde
laagste opgeslagen meetwaarde
Meetwaarde
Eenheden
Startcriterium datum/tijd geprogrammeerd
Batterijcapaciteit

5 Weergave- en bedieningselementen
Symbool

Capaciteit
75-100%
50-75%
25-50%
10-25%
<10%
Batterij leeg (meetprogramma is gestopt).
> Gegevens uitlezen en batterij vervangen
(zie Batterijen vervangen pagina 16 ).

10 onderste alarmwaarde:
• knippert: geprogrammeerde alarmwaarde wordt
weergegeven
• brandt: geprogrammeerde alarmwaarde is onderschreden
11 bovenste alarmwaarde
• knippert: geprogrammeerde alarmwaarde wordt
weergegeven
• brandt: geprogrammeerde alarmwaarde is overschreden
Door technische beperkingen vertraagt de
weergavesnelheid van LCD-weergaven bij temperaturen
van minder dan 0 °C (ca. 2 seconden bij -10 °C, ca. 6
seconden bij -20 °C). Dit is niet van invloed op de
nauwkeurigheid van de meting.
Pos: 23 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 174-neu/Tastenfunktionen @ 5\mod_1263214477211_221.docx @ 54478 @ 2 @ 1

5.2.

Toetsenfuncties
✓ Bedrijfstoestand Wait en startcriterium Toetsenstart
geprogrammeerd.
> Toets GO ca. 3 seconden ingedrukt houden om het
meetprogramma te starten.
- Het meetprogramma wordt gestart en op het display verschijnt
Rec.
✓

Bedrijfstoestand Wait:

13

5 Weergave- en bedieningselementen
> Toets GO indrukken om tussen de weergaven van de bovenste
alarmwaarde, de onderste alarmwaarde, de levensduur van de
batterij en de laatste gemeten waarde te wisselen.
- De weergaven verschijnen in de aangegeven volgorde op het
display.
✓

Bedrijfstoestand Rec of End:

> Toets GO indrukken om tussen de weergaven van de hoogste
opgeslagen meetwaarde, de laagste opgeslagen meetwaarde,
de bovenste alarmwaarde, de onderste alarmwaarde, de
levensduur van de batterij en de laatste gemeten waarde te
wisselen.
- De weergaven verschijnen in de aangegeven volgorde op het
display.
Pos: 24 /TD/Überschriften/6. Produkt verwenden @ 0\mod_1173774928554_221.docx @ 333 @ 1 @ 1
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6

Product gebruiken

6.1.

Datalogger programmeren

Pos: 25 /TD/Produkt verwenden/testo 174-neu/Hinweis Datenlogger programmieren @ 5\mod_1264769275750_221.docx @ 56858 @ 2 @ 1

Om de programmering van uw datalogger aan uw specifieke eisen
aan te passen, heeft u de software testo ComSoft nodig. Die is
gratis na registratie te downloaden van internet
www.testo.com/download-center.
De installatiehandleiding en de gebruiksaanwijzing voor de
software vindt u in de gebruiksaanwijzing testo ComSoft,
die u tegelijk met de software downloadt.

Pos: 26 /TD/Produkt verwenden/testo 174-neu/Wandhalterung montieren @ 5\mod_1263215293216_221.docx @ 54510 @ 2 @ 1

6.2.

Wandhouder monteren
Montagematerialen (bijv. schroeven, pluggen) worden niet
meegeleverd.
✓ Datalogger is uit de wandhouder genomen (zie Beveiliging van
datalogger verwijderen pagina 9).
1. Wandhouder op de gewenste positie plaatsen.
2. Met een pen of een vergelijkbaar voorwerp de plaats voor de
bevestigingsschroef markeren.
3. Bevestigingsplek overeenkomstig het materiaal voorbereiden
voor de bevestiging (bijv. gaten boren, pluggen aanbrengen).
4. Wandhouder bevestigen met behulp van een geschikte schroef.

Pos: 27 /TD/Produkt verwenden/testo 174-neu/Daten auslesen @ 5\mod_1263298027793_221.docx @ 54831 @ 2 @ 1

6.3.

Gegevens uitlezen

Het uitlezen van de datalogger en de verdere bewerking van de
uitgelezen gegevens vindt plaats met de software testo ComSoft,
zie afzonderlijke gebruiksaanwijzing.

Pos: 28 /TD/Überschriften/7. Produkt instand halten @ 0\mod_1173789831362_221.docx @ 402 @ 1 @ 1
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7 Product onderhouden

7

Product onderhouden

7.1.

Batterijen vervangen

Pos: 29 /TD/Produkt instand halten/testo 174-neu/Batterien wechseln @ 5\mod_1263216748788_221.docx @ 54573 @ 2 @ 1

Het actieve meetprogramma wordt gestopt wanneer u de
batterijen verwisselt. De opgeslagen gegevens blijven
echter behouden.
1. Zie voor het uitlezen van opgeslagen gegevens de
gebruiksaanwijzing software testo ComSoft.
✓ Wanneer vanwege een te lage batterijcapaciteit het uitlezen
van de opgeslagen gegevens niet langer mogelijk is:
> Batterijen verwisselen en daarna de opgeslagen gegevens
uitlezen.
2. Datalogger op de voorzijde leggen.
3. Open de afdekking van het batterijvak op de achterzijde van de
datalogger door deze linksom te draaien. Dit lukt het beste met
een muntstuk.

4. Verwijder de lege batterijen uit het batterijvak.
5. Twee nieuwe batterijen (3 V-knoopcel, CR 2032 Lithium) zo
plaatsen dat de + pool steeds zichtbaar is.
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7 Product onderhouden

Gebruik uitsluitend nieuwe batterijen van een goed merk.
Als u reeds eerder gebruikte batterijen inzet, is de
berekening van de resterende capaciteit niet correct.
6. Leg de afdekking van het batterijvak terug op de datalogger en
draai deze naar rechts om hem af te sluiten. Dit lukt het beste
met een muntstuk.
- Op het display wordt de actuele meetwaarde aangegeven.
De datalogger moet opnieuw worden geconfigureerd.
Daarvoor moet de software testo ComSoft op de computer
geïnstalleerd zijn en moet verbinding zijn gemaakt met de
datalogger (zie Datalogger aansluiten op de pc pagina
11).
7. Schuif de datalogger in de houder in de interface.
8. Software testo ComSoft starten en verbinding maken met de
datalogger.
9. Datalogger opnieuw configureren of de oude, opgeslagen
configuratiegegevens laden, zie afzonderlijke
gebruiksaanwijzing testo ComSoft.
- De datalogger is weer gereed voor gebruik.
Pos: 30 /TD/Produkt instand halten/testo 174-neu/Gerät reinigen @ 5\mod_1267614722447_221.docx @ 59668 @ 2 @ 1
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8 Tips en hulp

7.2.

Apparaat reinigen:
LET OP
De sensor kan beschadigd raken!
> Let op dat er bij de reiniging van het apparaat geen
vloeistof in de behuizing van het apparaat komt.
> Reinig de behuizing van het apparaat met een vochtige doek.
Gebruik geen scherpe reinigings- of oplosmiddelen! Gebruik een
zachte huishoudreiniger of zachte zeep.

Pos: 31 /TD/Überschriften/8. Tipps und Hilfe @ 0\mod_1173789887985_221.docx @ 411 @ 1 @ 1

8

Tips en hulp

8.1.

Vragen en antwoorden

Pos: 32 /TD/Überschriften/8.1 Fragen und Antworten @ 0\mod_1177402017078_221.docx @ 1098 @ 2 @ 1

Pos: 33 /TD/Tipps und Hilfe/Fragen und Antworten/testo 174-neu @ 5\mod_1263220827298_221.docx @ 54698 @ @ 1

Vraag

Mogelijke oorzaken/oplossing

---brandt op het display *

De sensor van de datalogger is defect.
> Neem contact op met uw dealer of
de klantenservice van Testo

* Deze melding wordt ook weergegeven op het display wanneer
een nieuw meetprogramma van de pc op de datalogger wordt
gezet. Hij verdwijnt na ca. 8 seconden weer. Er is in dit geval geen
sprake van een fout!
Als u vragen hebt, neemt u contact op met uw verkoper of met de
klantenservice van Testo. De contactgegevens vindt u op de
achterzijde van dit document of op het internet op
www.testo.com/service-contact.
Pos: 34 /TD/Überschriften/8.2 Zubehör und Ersatzteile @ 0\mod_1177402058734_221.docx @ 1107 @ 2 @ 1
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8 Tips en hulp

8.2.

Accessoires en vervangende onderdelen

Pos: 35 /TD/Tipps und Hilfe/Zubehör und Ersatzteile/testo 174-neu @ 5\mod_1263217721810_221.docx @ 54604 @ @ 1

Omschrijving

Artikelnr.

Mini-datalogger testo 174H, 2-kanaals, incl.
wandhouder, batterij (2 x CR 2032 Lithium)
en kalibratieprotocol

0572 6560

Mini-datalogger testo 174T, 1-kanaals, incl.
wandhouder, batterij (2 x CR 2032 Lithium)
en kalibratieprotocol

0572 1560

USB-interface voor het programmeren en
uitlezen van de loggers testo 174T en
testo 174H

0572 0500

CD testo ComSoft (wanneer u geen gebruik
wenst te maken van de gratis download van
de website waarvoor u zich dient te
registreren)

0572 0580

Batterij 3 V-knoopcel (CR 2032 Lithium),
2 batterijen per logger bestellen

0515 0028

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid,
kalibratiepunten 11,3 %rF; 50,0 %rF;
75,3 %rF bij +25°C/+77°F; per
kanaal/apparaat

0520 0176

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur,
kalibratiepunten -18°C; 0°C; +60°C; per
kanaal/apparaat

0520 0151
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