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2 Sikkerhed og miljø 
 

2.1. Om denne vejledning 
 

Anvendelse 
> Denne betjeningsvejledning er en væsentlig bestanddel af 

produktet. 
> Læs denne dokumentation omhyggeligt igennem, og gør dig 

fortrolig med brugen af produktet, før du tager det i anvendelse. 
Overhold især sikkerhedsanvisninger og advarsler for at 
forebygge person- og produktskader. 

> Opbevar denne dokumentation lige til at få fat på, således at du 
kan slå op i den ved behov. 

> Sørg for, at betjeningsvejledningen læses af senere brugere af 
produktet. 

 

2.2. Personlig sikkerhed 
 

> Produktet skal anvendes fagligt korrekt i overensstemmelse 
med det tilsigtede formål og inden for rammerne af de 
parametre, der fremgår af de tekniske data. Undgå udøvelse af 
vold på produktet. 

 

> Brug ikke produktet, når der er beskadigelser på kabinettet. 
 

 

> Udfør kun vedligeholdelsesarbejder, som er beskrevet i 
dokumentationen, på dette apparat. Følg nøje de angivne 
arbejdstrin. Brug kun originale reservedele fra Testo. 

 

2.3. Miljøbeskyttelse 
 

> Defekte akkumulatorbatterier / tomme batterier skal bortskaffes 
ifølge gældende lovmæssige bestemmelser. 

 

> Efter endt brugstid skal produktet indleveres til sorteret 
affaldsbehandling som elektronikskrot (følg lokale forskrifter), 
eller det kan leveres tilbage til Testo for videre bortskaffelse.  

 

 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 Brugsbeskrivelse 
 

3.1. Anvendelse 
 

 USB transport datalogger benyttes til lagring og udlæsning af 
enkelte måleværdier og målerækker. De er udviklet specielt til 
transportovervågning af kølekædepligtige produkter. 
Temperatur- og fugtighedsmåleværdierne lagres i hele 
måleprogrammets varighed.  
Accelerationsmåleværdierne overvåges i måleprogrammets 
varighed og lagres i tilfælde af overskridelse af den indstillede 
grænseværdi. 
Programmeringen af dataloggeren og udlæsningen af 
målerapporten sker ved hjælp af PDF-filer, det er ikke nødvendigt 
at installere en software. 
Produktvarianterne T1 og T2 er engangs-dataloggere med en 
tidsmæssigt begrænset brugsvarighed. 

 

Konfigurationen og udlæsningen af  USB transport 
datalogger G1 er ikke mulig med testo Saveris CFR 
softwaren og dens transport add-ons. 

 
 

3.2. Tekniske data 
 

testo 184 T1 
Egenskab  Værdier  
Display nej 
Følertype  NTC-temperatur-sensor intern 
Målekanaler 1 intern 
Målestørrels
er [enhed] 

Temperatur [°C, °F] 

Måleområde -35 … 70 °C 
Nøjagtighed ±0,5 K 
Opløsning 0,1 °C 
Driftstemper
atur 

-35 … 70 °C 

Opbevaringst
emperatur 

-35 … 70 °C 

Batteritype intern, kan ikke udskiftes 
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Egenskab  Værdier  
Anvendelses
tid (engangs-
datalogger) 

90 dage fra første programstart (5 minutters 
måletakt, -35 °C) 

Sikringsklass
e 

IP65 

Måleinterval 1 minut … 24 timer 
Hukommelse 16000 måleværdier 
Mål  35 x 9 x 75 mm 
Vægt 25 g 
Direktiver, 
standarder, 
certifikater 

2014/30/EU, EN 12830, HACCP-certificeret, 
temperatur-kalibreringscertifikat i henhold til 
ISO 17025 

 
 

testo 184 T2 
Egenskab  Værdier  
Display ja 
Følertype  NTC-temperatur-sensor intern 
Målekanaler 1 intern 
Målestørrels
er [enhed] 

Temperatur [°C, °F] 

Måleområde  -35 … 70 °C 
Nøjagtighed ±0,5 K 
Opløsning 0,1 °C 
Driftstemper
atur 

-35 … 70 °C 

Opbevaringst
emperatur 

-35 … 70 °C 

Batteritype intern, kan ikke udskiftes 
Anvendelses
tid (engangs-
datalogger) 

150 dage fra første programstart (5 minutters 
måletakt, -35 °C) 

Sikringsklass
e 

IP65 

Måleinterval 1 minut … 24 timer 
Hukommelse 40000 måleværdier 
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Egenskab  Værdier  
Mål  40 x 12,5 x 96,5 mm 
Vægt 45 g 
Direktiver, 
standarder, 
certifikater 

2014/30/EU, EN 12830, HACCP-certificeret, 
temperatur-kalibreringscertifikat i henhold til 
ISO 17025 

 
 

testo 184 T3 
Egenskab  Værdier  
Display ja 
Følertype  NTC-temperatur-sensor intern 
Målekanaler 1 intern 
Målestørrels
er [enhed] 

Temperatur [°C, °F] 

Måleområde  -35 … 70 °C 
Nøjagtighed ±0,5 K 
Opløsning 0,1 °C 
Driftstemper
atur 

-35 … 70 °C 

Opbevaringst
emperatur 

-35 … 70 °C 

Batteritype CR2450, kan udskiftes 
Batteri-
brugstid 
(genbrugs-
datalogger) 

500 dage (15 minutters måletakt, 25 °C) 

Sikringsklass
e 

IP65 

Måleinterval 1 minut … 24 timer 
Hukommelse 40000 måleværdier 
Mål  40 x 12,5 x 96,5 mm 
Vægt 45 g 
Direktiver, 
standarder, 
certifikater 

2014/30/EU, EN 12830, HACCP-certificeret, 
temperatur-kalibreringscertifikat i henhold til 
ISO 17025 
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testo 184 T4 
Egenskab  Værdier  
Display nej 
Følertype  PT1000-temperatur-sensor intern 
Målekanaler 1 intern 
Målestørrelser 
[enhed] 

Temperatur [°C, °F] 

Måleområde -80 … 70 °C 
Nøjagtighed ±0,8 K (-80 … -35,1 °C), ±0,5 K (-35,0 … 70 °C) 
Opløsning 0,1 °C 
Driftstemperatur -80 … 70 °C 
Opbevaringste
mperatur 

-80 … 70 °C 

Batteritype TLH-2450, kan udskiftes 
Batteri-brugstid 
(genbrugs-
datalogger) 

100 dage (15 minutters måletakt, -80 °C) 

Sikringsklasse IP65 
Måleinterval 1 minut … 24 timer 
Hukommelse 40000 måleværdier 
Mål  40 x 12,5 x 96,5 mm 
Vægt 45 g 
Direktiver, 
standarder, 
certifikater 

2014/30/EU, EN 12830, HACCP-certificeret, 
temperatur-kalibreringscertifikat i henhold til 
ISO 17025 

 
 

testo 184 H1 
Egenskab  Værdier  
Display ja 
Følertype Digital fugtigheds- / temperatursensor intern 
Målekanaler 2 intern 
Målestørrelser 
[enhed] 

Temperatur [°C, °F], relativ fugtighed [%] 
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Egenskab  Værdier  
Måleområde -20 … 70 °C 

0 … 100 % (ikke til duggende atmosfære)1 
Nøjagtighed ±0,5 K (0,0 … 70 °C), ±0,8 K (-20 … -0,1 °C) 

±1,8 % RF, +3 % fra måleværdien (ved 25 °C, 5 
% … 80 % RF)1  
±0,03 % RF (ved 0 … 60 °C) 
±1 %RF hysterese 
±1 %RF/år drift 

Opløsning 0,1 °C 
0,1 %RF 

Driftstemperatur -20 … 70 °C 
Opbevaringsfor
hold 

-55 … 70 °C 
30 … 60 %RF 

Batteritype CR2450, kan udskiftes 
Batteri-brugstid 
(genbrugs-
datalogger) 

500 dage (15 minutters måletakt, 25 °C) 

Sikringsklasse IP 30 
Måleinterval 1 minut … 24 timer 
Hukommelse 60 000 måleværdier (temperatur og relativ 

fugtighed) 
Mål 40 x 12,5 x 96,5 mm 
Vægt 45 g 
Direktiver, 
standarder, 
certifikater 

2014/30/EU, HACCP-certificeret 

testo 184 G1 
Egenskab Værdier 
Display ja 

 
1 Fugtighedssensoren har mellem 5 °C og 60 °C, samt mellem 20 % og 80 %RF 
den højeste nøjagtighed. Hvis apparatet i længere tid udsættes for høj 
luftfugtighed, synker målenøjagtigheden. Regenerering af fugtighedssensoren 
udføres indenfor 48 timer ved opbevaring ved 50 %RF ±10 % og 20 °C ± 5 °C. 
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Egenskab Værdier 
Følertype  Digital fugtigheds- / temperatursensor intern & 

internal 3-axis accelerometer 
Målekanaler 5 intern 
Målestørrels
er [enhed] 

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

Måleområde -20 … 70 °C 
0 … 100 % (ikke til duggende atmosfære)2 
0 … 27 g 

Nøjagtighed ±0,5 K (0,0 … 70 °C), ±0,8 K (-20 … -0,1 °C) 
±1,8 % RF, +3 % fra måleværdien (ved 25 °C, 5 % 
… 80 % RF)1  
±0,03 % RF (ved 0 … 60 °C) 
±1 %RF hysterese 
±1 %RF/år drift 
±1,1,1 m/s² + 5 % fra måleværdien 

Opløsning 0,1 °C 
0,1 %RF 
0,1 g 

Driftstemper
atur 

-20 … 70 °C 

Opbevaringsf
orhold 

-55 … 70 °C 
30 … 60 %RF 

Batteritype CR2450, kan udskiftes 
Batteri-
brugstid 
(genbrugs-
datalogger) 

120 dage (15 minutters måletakt, 25 °C) 

Sikringsklass
e 

IP 30 

Måleinterval 1 minut … 24 timer (temperatur og relativ fugtighed) 
1 sekund (acceleration) 

 
2 Fugtighedssensoren har mellem 5 °C og 60 °C, samt mellem 20 % og 80 %RF 
den højeste nøjagtighed. Hvis apparatet i længere tid udsættes for høj 
luftfugtighed, synker målenøjagtigheden. Regenerering af fugtighedssensoren 
udføres indenfor 48 timer ved opbevaring ved 50 %RF ±10 % og 20 °C ± 5 °C. 
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Egenskab Værdier 
Scannefrekv
ens 

1600 Hz (acceleration) 

Hukommelse 1 000 måleværdier (acceleration) 
64 000 måleværdier (temperatur og relativ 
fugtighed) 

Mål 40 x 12,5 x 96,5 mm 
Vægt 45 g 
Direktiver, 
standarder, 
certifikater 

2014/30/EU, HACCP-certificeret 

 

BEMÆRK 

Beskadigelse af sensoren! 
Luk USB-afdækningen mens du bruger dataloggeren, for at undgå, 
at fugt eller væsker trænger ind i apparatet og apparatet bliver 
beskadiget. 

 

BEMÆRK 

Beskadigelse af fugtsensoren! 
Efter en anvendelse på op til 60 timer i områder med høj fugtighed 
over 80% skal dataloggeren anbringes i en relaksation. Forholdene 
her skal være +25 °C +/- 5 °C og en relativ fugtighed på 50 % +/- 
10 %. 
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EU-overensstemmelse 
 

 

 

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 Produktbeskrivelse 
 

4.1. Status-LED'er 
Status-LED'erne lyser ikke konstant for at øge batteriernes levetid. 
De blinker én gang hvert femte sekund. 
Status-LED'erne er deaktiveret i deep sleep-modus. 

Alarm 
Egenskab LED-farve 

ingen alarm grøn 

Alarm rød 

Batteri 
Egenskab LED-farve 

Batteriets levetid > 10 dage grøn 

Batteriets levetid < 10 dage rød 

Modus 
Egenskab LED-farve 

Driftstilstand WAIT (vent på programstart) grøn og rød 

Driftstilstand Rec (måleprogram kører) grøn 

Driftstilstand End (måleprogram afsluttet) rød 
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4.2. Display (LCD) 
Findes ikke ved alle produktvarianter. 

 
 

1 måleprogram kører 
2 måleprogram afsluttet 
3 vent på start af måleprogram 
4 højeste gemte måleværdi 
5 laveste gemte måleværdi 
6 måleværdi 
7 statusoplysninger: Startkriteriet dato/klokkeslæt er 

programmeret / tidsmarkering xyz måleakser til 
accelerationsmåling, Alarm indstillet/indstillede 
grænseværdi(er) overskredet, indstillet/indstillede 
grænseværdi(er) ikke overskredet  

8 enheder 
9 Batterikapacitet:  tilstrækkelig,  delvis tømt,  lav, 

 (blinkende) tomt10 nedre grænseværdi er overskredet 
11 øvre grænseværdi er overskredet 

 
Af tekniske årsager reduceres visningshastigheden i 
flydende krystaldisplays ved temperaturer under 0 °C (ca. 2 
sekunder ved -10 °C, ca. 6 sekunder ved -20 °C). Dette har 
ingen indflydelse på målenøjagtigheden. 

 

 
Af tekniske årsager aftager batteriets effekt ved lave 
temperaturer. Dette har ingen indflydelse på 
målenøjagtigheden. Vi anbefaler at bruge fuldstændigt 
opladede batterier for at undgå en Reset af apparatet ved 
lave temperaturer. 

 
 

4.3. Tastefunktioner 
Ibrugtagning 
Dataloggerne leveres i deep sleep-modus for at forlænge 
batteriernes levetid. I denne modus er status-LED'erne og displayet 
deaktiveret. 
>  Tryk på tasten START eller tasten STOP.  
- Driftstilstanden Wait aktiveres. 

Tasten START 
✓ Driftstilstanden Wait og startkriteriet Tastestart programmeres. 
>  Hold tasten START inde i ca. 3 sekunder for at starte 

måleprogrammet. 
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- Måleprogrammet starter: Status-LED Mode blinker grønt. I 
displayet visesRec. 

✓ Produktvarianter med display: 
> Tryk på tasten START for at skifte mellem visningerne.  
Visningsrækkefølge (maks. visningsomfang pr. variant, afhængigt 
af driftsmodus vises nogle data ikke): 

Visning  T2 T3 H1 G1 

Aktuel måleværdi temperatur (°C / °F) X X X X 

Aktuel gennemsnitsværdi MKT (Mean Kinetic 
Temperature) 

X X X X 

Aktuel måleværdi relativ fugtighed (%) - - X X 

Aktuel måleværdi acceleration, X-akse (x, g) - - - X 

Aktuel måleværdi acceleration, Y-akse (y, g) - - - X 

Aktuel måleværdi acceleration, Z-akse (z, g) - - - X 

Maksimal måleværdi temperatur (Max, °C / 
°F) 

X X X x 

Minimal måleværdi temperatur (Min, °C / °F) X X X X 

Maksimal måleværdi relativ fugtighed (Max, 
%) 

- - X X 

Minimal måleværdi relativ fugtighed (Min, %) - - X X 

Maksimal måleværdi acceleration, X-akse 
(Max, x, g) 

- - - X 

Maksimal måleværdi acceleration, Y-akse 
(Max, y, g) 

- - - X 

Maksimal måleværdi acceleration, Z-akse 
(Max, z, g) 

- - - X 

Tidsmarkering X X X X 

Batteriets levetid i dage X X X X 

Tasten STOP 
✓ Driftstilstanden Rec og stopkriteriet Tastestop programmeres. 
>  Hold tasten STOP inde i ca. 3 sekunder for at afslutte måle-

programmet. 
- Måleprogrammet afsluttes: Status-LED Mode blinker rødt. I 

displayet vises End. 
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Tasten START + STOP 
Dataloggerne kan ændres til deep sleep-modus for at forlænge 
batteriernes levetid. I denne modus er status-LED'erne og displayet 
deaktiveret. 
✓ Driftstilstand, WAIT eller End. 
>  Hold tasten START og tasten STOP inde samtidig i ca. 3 

sekunder.  
- Deep sleep-modus aktiveres. 

 

4.4. Vigtige informationer og begrebsforklaringer 
• Engangs-datalogger (variant T1 og T2): Dataloggeren har en 

tidsmæssigt begrænset brugsvarighed, som begynder på 
tidspunktet for den første programstart. 

• Start- og stopindstilling: Kriterierne for programstart og -stop 
fastlægges i konfigurationsfilen.  
Et af kriterierne skal vælges for at starte programmet. Ved 
udvælgelse af kriteriet tast kan der indstilles en forsinkelse 
(program starter x minutter efter tastetryk). 
Begge kriterier kan også vælges for at stoppe programmet. De 
kriterie, der indtræder først, stopper programmet. 

• Måleinterval: Måleintervallet viser, med hvilken afstand 
måleværdierne lagres. 

• Tidsmærke (time mark): Tidsmærker kan indstilles til 
dokumentation ved at trykke på tasten START i 3 sekunder 
under målingen, f.eks. ved skift af ansvarligheden til en anden 
institution. Der kan højst indstilles 10 tidsmærker. Ved at 
indstille et tidsmærke nulstilles de værdier Min, Max, MKT og 
alarm. 

• Acceleration (stød): Målingen omfatter accelerationen (den 
positive og negative) i 3 måleakser. Det er kun de måleværdier, 
der overskrider den indstillede grænseværdi (højeste værdi pr. 
1 sekund), der lagres og vises.  
I dataloggerens display vises accelerationsmåleværdierne for 
de 3 måleakser enkeltvis.  
I PDF-rapporten vises den højeste sumværdi (peak) for de 3 
måleakser. 

• Rapport tidszone: Definerer den tidszone, som alle 
tidsangivelser i målerapporten vedrører. Der tages ikke hensyn 
til mulige tidszoneskift under målingen. 

 

Hvis loggeren befandt sig i modus rST og ikke blev 
konfigureret igen, kan konfiguration via kopi af en XML-
fil medføre, at tid & tidszone ikke er korrekte. 
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• Reset modus (rSt): Udløses på grund af afbrudt 
strømforsyning, f.eks. under udskiftning af batteri. For at 
genoptage driften, er en fornyet konfiguration af loggeren 
nødvendig. Data, der allerede er registreret påvirkes ikke. 

• MKT (mean kinetic temperature): MKT er en enkelt, beregnet 
temperatur. MKT kan anses som en isotermisk lagertemperatur. 
Den simulerer de ikke-isotermiske virkninger af 
temperaturændringer i tilfælde af lagring. 

 Beregning: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
∆𝐸𝐸/𝑅𝑅

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

𝑙𝑙

 

 Tmkt = Mean Kinetic Temperature i grader Kelvin 
 ∆E = aktiveringsenergi (standardværdi: 83,144 kJ/mol) 
 R = universel gas-konstant (0,0083144 kJ/mol) 
 T1 = gennemsnitstemperatur i grader Kelvin under den første 

tidsperiode 
 Tn = gennemsnitstemperatur i grader Kelvin under den n. 

tidsperiode 
• MKT-aktiveringsenergi: Som anbefalet i USP <1160> 

anvendes der en aktiveringsenergi på 83,144 kJ/mol som 
standard. Hvis der foreligger andre vurderinger fra gennemførte 
undersøgelser, kan aktiveringsenergien tilpasses individuelt. 

• Alarm enkel: Der udløses en alarm, når den indstillede 
grænseværdi overskrides. 

• Alarm kumuleret (kun for temperatur- og fugtighedsmåling): 
Der udløses ikke en alarm ved den første overskridelse af den 
indstillede grænseværdi. Dette sker først, når den samlede 
varighed for overskridelse af grænseværdier overskrider den 
indstillede karenstid (tilladt tid). 

• Vægholder (leveringsomfang variant G1): Til 
accelerationsmålingen skal dataloggeren være fast forbundet 
med den genstand, der skal overvåges.  
Fastgør vægholderen ved hjælp af 2 skruer eller 2 
kabelbindere, og skub efterfølgende dataloggeren ind i 
vægholderen. 
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5 Anvendelse af produktet 
 

5.1. Konfiguration af dataloggere 
Visning/ændring af konfiguration 
Software Adobe Reader (version X eller nyere) er nødvendig. 
Dataloggeren må ikke være i driftstilstand Rec. 
1. Tilslut dataloggeren til en pc via USB-grænsefladen. 
- Status-LED'erne deaktiveres, uSb vises (udstyr med display). 

Hardwaredriverne installeres automatisk. 
- Vinduet Automatisk afspilning vises. 
2. Klik på Åbn mappe for at få vist filer. 
- Filexploreren åbner. 
3. Åbn filen testo 184 configuration.pdf. 
4. Foretag ændringerne i konfigurationen. Vær i den forbindelse 

opmærksom på følgende: 
• Den anvendte udstyrstype skal være indstillet korrekt. 
• Eksisterende konfigurationsdata kan importeres ved at 

klikke på Import. Konfigurationsdata, der skal importeres, 
skal have filformatet XML. 

• Ved brug af konfigurationsassistenten er nogle funktioner 
faste eller udfyldes automatisk. Ekspertmodus skal aktiveres 
for at kunne bruge og manuelt indstille alle 
udstyrsfunktioner. 

5. Ændringerne i konfigurationen eksporteres ved at klikke på 
 på dataloggeren. 

- Der åbner et vindue til eksport af formulardata. 
6. Vælg dataloggeren som destination (drev TESTO 184), og 

eksportér konfigurationsdataene ved at klikke på Gem. 
- Konfigurationen gemmes som XML-fil på dataloggeren. 
XML-filen kan anvendes som skabelon for andre dataloggere (via 
Importer funktion i konfigurations-PDF) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

BEMÆRK 

Forkert konfiguration af tidsindstillingerne!  
> En konfiguration af dataloggeren via kopiering/tilføjelse af 

XML-filen direkte i datalogger-hukommelsen anbefales ikke, 
da de lokale tids- og tidszoneindstillinger da ikke overtages. 
Brug konfigurations-PDFen for at overtage den anvendte 
PCs tidsindstillinger.  
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7. Luk filen.  

Der vises eventuelt en meddelelse Vil du gemme 
ændringerne af “testo 184 configuration.pdf”, inden filen 
lukkes? Svar her med Nej.  

8. Frakobl dataloggeren fra pc'en. 
- Loggeren skifter til driftstilstanden Wait, status-LED'en Mode 

blinker grønt/rødt. 

Konfiguration af flere dataloggere med samme indstillinger 
> Konfigurer din måleprotokol med konfigurations-PDFen eller 

importer en eksisterende XML-fil. 
> Tilslut testo 184 USB transport dataloggeren til en USB port. 

> Klik på  for at gemme konfigurationen på den 
tilsluttede testo 184 USB transport datalogger.  

>  Lad konfigurations-PDFen forblive åbnet. Tilslut den næste 
testo 184 USB transport datalogger. Gentag det sidste skridt for 
at eksportere den identiske konfiguration. 

Ændring af logo til måledata-rapport 
Der indsættes et logo i måledata-rapporten. Dette kan udskiftes alt 
efter den enkelte kunde.  
Logoet skal have filformatet JPEG. Filstørrelsen må ikke overskride 
5 kB, og filnavnet skal være Logo.jpg.  
> Opret et logo, som opfylder ovennævnte kriterier, og kopiér det 

til dataloggeren. 

Datalogger-konfiguration med Testo pc-software 
Dataloggeren kan alternativt også konfigureres ved hjælp af 
softwaren testo Comfort Software Professional (fra version 4.3 
ServicePack 2), testo Comfort Software CFR (fra version 4.3 
ServicePack 2) samt testo Saveris CFR softwaren inklusive 
transport add-ons. Se venligst softwarens brugsvejledning. 

 

For at garantere at testo Comfort Software 21 CFR del 11 og testo 
Saveris CFR Software stemmer overens, er en konfiguration via 
PDF-filen ikke længere mulig efter konfigurationen af testo 184 
USB transport dataloggeren med ovennævnte software.  
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5.2. Måling 
Start måling 
Alt efter dataloggerens konfiguration startes måleprogrammet via et 
af følgende kriterier: 
• Tastestart: Hold tasten START inde i > 3 sekunder.  
• Tidsstart: Målingen starter automatisk, når den konfigurerede tid 

er nået. 
- Loggeren skifter til driftstilstanden Rec, status-LED'en Mode 

blinker grønt. 

Indstilling af tidsmærke 
Mens der kører et måleprogram (driftstilstand Rec), kan der 
indstilles op til 10 tidsmærker. Formålet hermed er eksempelvis at 
dokumentere overdragelsen af ansvaret. 
> Hold tasten START inde i > 3 sekunder. 
- Antallet af indstillede tidsmærker vises i 3 sekunder, og  lyser 

permanent (udstyr med display), status-LED modus blinker tre 
gange grønt. 

Afslutning af måling 
Alt efter dataloggerens konfiguration afsluttes måleprogrammet via 
et af følgende kriterier: 
• Tastestop: Hold tasten STOP inde i > 3 sekunder.  
• Tidsstop: Målingen stopper automatisk, når den konfigurerede 

tid er nået. 
- Loggeren skifter til driftstilstanden End, status-LED'en Mode 

blinker rødt. 
 

5.3. Udlæsning af data 
Visning af måledatarapport 
Software Adobe Reader (version 5 eller nyere) eller en kompatibel 
software til visning af PDF/A-filer er nødvendig. 
1. Tilslut dataloggeren til en Windows-pc via USB-grænsefladen. 
- Status-LED'erne deaktiveres, uSb vises (udstyr med display). 

Hardwaredriverne installeres automatisk. 
- Vinduet Automatisk afspilning vises. 
2. Klik på Åbn mappe for at få vist filer. 
- Filexploreren åbner. 
3. Åbn filen testo 184 measurement report.pdf. 
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- Måledatarapporten vises. 
> Print eller gem om nødvendigt rapporten. 
 

 
De viste måleværdier i PDF-rapportens diagram er begrænsede til 
en målerække på 324 måleværdier. Den interne algoritme vælger 
selvstændigt måleværdier til diagrammet og viser dem. Da kan 
vigtige måleværdier ikke vises i diagrammet. Vi anbefaler at til 
målerækker over 324 måleværdier, bruge testo ComSoft, for at 
udlæse og vise alle måleværdier. 

Detaljeret måledatabehandling 
Til en detaljeret behandling og viderebehandling af måleværdierne 
kræves softwaren testo Comfort Software Professional (fra version 
4.3 ServicePack 2), testo Comfort Software CFR (fra version 4.3 
ServicePack 2) eller testo Saveris CFR Software inklusive transport 
add-ons (tilbehør). Se venligst softwarens brugsvejledning. testo 
184 G1 dataloggerens chokerende værdier står ikke til rådighed 
som data, der kan udlæses separat. De chokerende værdier vises 
udelukkende i grafikken. 

Måledataudlæsning via NFC 
Dataloggerne er udstyret med en NFC-sender (Near Field 
Communication). Dette gør det muligt at udlæse udstyrsdata via 
kortdistanceradio ved hjælp af kompatibelt udstyr (eksempelvis 
protokolprinter med NFC). Udlæsningen af NFC-grænsefladen via 
Android eller Apple apparater er desværre ikke mulig. 
• Dataloggerens NFC-funktion kan deaktiveres/aktiveres i 

konfigurationsfilen.  
• Der skal ikke bruges yderligere software til overførsel af data til 

en kompatibel Testo-protokolprinter (f.eks. mobil printer til 
datalogger 0572 0576). 

• I forbindelse med dataoverførslen skal dataloggeren placeres 
på destinationsudstyrets NFC-sender ( ).  

• Se også destinationsudstyrets brugsvejledning.  
 

 
Default indstillingen til NFC-funktionen er ”Sluk”. Hvis man ønsker 
at bruge NFC-funktionen, skal denne før anvendelsen stilles på 
”Tænd”. 
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6 Vedligeholdelse af produktet 
 

6.1. Batteriskift 
Ved udstyrstyperne T1 og T2 kan batterierne ikke skiftes (engangs-
datalogger). 

 

 
Ved et batteriskift stoppes en kørende måling. De lagrede 
måledata og skabte PDF-rapporter, bliver dog lagrede 
permanent. 
På grund af afbrydelsen af strømforsyningen nulstilles testo 
184 USB transport dataloggerens tidsindstillinger. For at 
genskabe den korrekte tidsindstilling, skal konfigurationen 
med PDF-filen, Comfort Software eller testo Saveris 184 
Config Tool udføres. 

 

1.  Lagrede data udlæses. 
2. Datalogger lægges på forsiden. 
3. Batteridækslet på bagsiden af dataloggeren åbnes ved at dreje 

mod uret. Benyt en mønt. 
 

4. Tomme batterier fjernes fra batterirummet. 
 

 
Efter at det gamle batteri er taget ud, vent i 10 sekunder. 
eller tryk ca. 5~10-gange på start-knappen, til visningen på 
LCD-displayet slukkes fuldstændigt og ingen LED længere 
blinker. 

5. Det nye batteri (nødvendig type: Se tekniske data) lægges i 
udstyret, således at pluspolen er synlig. 

 

 
Brug ved udskiftningen kun nye, fulde batterier. Hvis der 
benyttes delvis opbrugte batterier, sker beregning af 
batterikapacitet ikke korrekt.  
Udskift først batterierne, når batterisymbolet på LCD-
displayet er tomt.  
Kontroller før og under anvendelsen, om batteri-LED blinker 
rødt og batterisymbolet på LCD-displayet er ”fuldt”. 

 

6. Batterirumdækslet lægges på batterirummet og lukkes ved at 
dreje med uret. Benyt en mønt. 

- Dataloggeren befinder sig i reset-modus, rSt lyser (udstyr med 
display), status-LED'er er deaktiveret. 

7. Datalogger konfigureres på ny, se kapitel Konfiguration af 
datalogger. 
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Til dokumentation af batteriernes ydeevne har vi 
udelukkende brugt batterier fra producenterne EVE og 
Panasonic. På grund af dette anbefaler vi til anvendelsen 
de nævnte producenter til anvendelse i vores produkt testo 
184.  

 
 

6.2. Rengøring af apparatet 
 

PAS PÅ 
Beskadigelse af sensoren! 
> Pas på, at der ikke kommer væske ind i apparatet under 

rengøringen. 
 

>  Rengør apparatets hus med en fugtig klud, hvis det er snavset.  
Der må ikke anvendes kraftige rengørings- eller opløsningsmidler!  
Anvend et svagt husholdningsrengøringsmiddel eller en 
sæbeopløsning. 
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7 Tips og hjælp 
 

Spørgsmål og svar 
Spørgsmål Mulige årsager / løsninger 
E0x vises (udstyr med 
display), alle status-LED'er 
blinker rødt 

Der er opstået en fejl. 
• E01: Konfiguration mislykkedes / 

PDF-fil defekt. 
• E02, E03, E04 eller E05: Sensor 

defekt. 
• E06: Maksimalt antal tidsmærker 

er indstillet, der kan ikke indstilles 
nyt tidsmærke. 

---- vises (udstyr med 
display) 

• Der er ingen måleværdi 
(efter indstilling af et tidsmærke) 

• Måleværdi ugyldig. 
Err vises (udstyr med 
display) 

Konfiguration ikke mulig, f.eks. fordi 
modus Rec er aktiv. 

Konfiguration via PDF filen 
er ikke mulig 

Når du har brugt Comfort softwaren 21 
CFR del 11 til konfigurationen, er 
konfigurationen via PDF filen 
deaktiveret. 

PDF-konfigurationsfilen har 
en størrelse på 0 kB eller 
er beskadiget. 

Kopier en anden testo 184 USB 
transport dataloggers PDF fil eller 
download konfigurationsfilen fra 
Testos website: http://www.testo.com/. 

Afvigende tid eller tidszone 
i rapport 

> testo 184 USB transport 
dataloggeren blev ikke konfigureret 
efter udskiftning af batteri. Gentag 
konfigurationen for at genskabe de 
korrekte tidsindstillinger. 

> Kontroller om PCen, der blev brugt 
til tidsindstillingen, har de korrekte 
tidsindstillinger 

Der blev ikke skabt en 
måleprotokol 

> Kontroller om dataloggeren 
befinder sig i optagelses-/ende-
modus. 

> Forbind dataloggeren med PC'en 
igen. 

> Kontroller om der er nok ledig 
lagerplads på dataloggeren. 

http://www.testo.com/
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Spørgsmål Mulige årsager / løsninger 
PDF-konfigurationen er 
ikke startklar 

> Kontroller om dataloggeren 
befinder sig i optagelses-modus. 

> Kontroller om korrekt datalogger-
modus er valgt. 

> Kontroller om testo 184 USB 
transport dataloggeren blev 
konfigureret ved hjælp af Comfort 
software 21 CFR del 11. Dette 
forhindrer konfiguration via PDF 
filen. 

Der findes ingen LCD-
visning. 

Kontroller om LCD-visningen er 
deaktiveret i konfigurationen. 

Der findes ingen LED-
visning. 

Kontroller om LED-visningen er 
deaktiveret i konfigurationen. 

Der findes ingen 
tidsmærke-visning. 

Kontroller om tidsmærke-visningen er 
deaktiveret i konfigurationen. 

Der findes ingen NFC.  Kontroller om NFC er deaktiveret i 
konfigurationen. 

Den målte 
luftfugtighedsværdi ligger 
uden for tolerancen. 

a Blev reaktionstiden t99 opnået? 
b Er H1/G1 dataloggeren blevet 

opbevaret i mere end 60 timer ved 
en relativ luftfugtighed på mere 
end 80 % uden lufttæt taske? 

c Er H1/G1 dataloggeren blevet 
anvendt i mere end 60 timer ved 
en relativ luftfugtighed på mere 
end 80 %? 

Løsning af punkt b og c: 
Fugtighedssensoren har mellem 5 °C 
og 60 °C, samt mellem 20 % og 
80 %RF den højeste nøjagtighed. 
Hvis apparatet i længere tid udsættes 
for høj luftfugtighed, synker 
målenøjagtigheden. Regenerering af 
fugtighedssensoren udføres indenfor 
48 timer ved opbevaring ved 50 %RF 
±10 % og 20 °C ± 5 °C. 
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Spørgsmål Mulige årsager / løsninger 
Måleprotokol kan ikke 
åbnes eller viser 0 KB. 

- Forbind testo 184 dataloggeren med 
PC'en. 
- Åbn Explorer 
- Højreklik på loggeren og derefter på 
”Formatering”. 
- Efter gennemført formatering fjerner 
du dataloggeren fra PC’en og 
forbinder den igen. 
- Måleprotokollen kan åbnes igen. 

Fra hvornår er en 
chokoplevelse kritisk for et 
objekt? 

Det afhænger af objektet, og kan ikke 
besvares altomfattende. G-kræfter fra 
10 g kan eventuelt anses som 
problematiske (beskadigelser, revner, 
…). 

Kan en logger konfigureres 
med en anden PDF-
Reader (f.eks. Foxit 
Reader)? 

Nej, det går desværre ikke. På grund 
af kompatibilitet skal Acrobat Reader 
anvendes. 

 

Ved spørgsmål kan du kontakte din forhandler eller Testo-
kundeservice. Kontaktoplysninger findes på internettet: 
www.testo.com/service-contact 

 





 

0970 1842 da 083 – 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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