
INFOFICHE ENERGIEMETER
Met de energiemeter meet en controleer je het stroomverbruik van een aangesloten apparaat en achterhaal je zelfs de 
verbruikskosten (op voorwaarde dat je de prijs/kWh kent). 

Meten
• Plaats de meter tussen het stopcontact en het toestel.
• Gebruik een kort verlengsnoer om resultaten gemakke-

lijker af te lezen (bv. bij een laag stopcontact). 
• Er zijn verschillende meetfuncties. Het volstaat om het 

vermogen ‘watt’ af te lezen, aangezien de leerlingen en-
kel het verbruik van een apparaat onderzoeken. 

• Druk op de functietoets ‘FUNCTION’ tot de eenheid ‘watt’ 
verschijnt. 

Meten van de spanning
en de frequentie
Steek het toestel in het stopcontact en druk éénmaal op 
FUNCTION. Op het scherm verschijnt de netspanning (in V) 
in grote cijfers en de netfrequentie (in Hz) in kleine cijfers. 

Meten van de stroomsterkte
Druk een tweede maal op FUNCTION. De stroomsterkte, 
uitgedrukt in ‘ampère’, staat in verhouding tot het vermo-
gen van het toestel (in watt). Is de gemeten stroomsterkte 
minder dan 0,02 ampère, dan verschijnt “0 ampère” op het 
scherm. De meter geeft ook in het klein de arbeidsfactor 
weer (cos  waarde).

Meten van het vermogen
Druk een derde maal op FUNCTION. Het vermogen (op dat 
moment) staat in ‘watt’. 

Batterijen
De energiemeters werken perfect zonder batterijen. Let 
op: wanneer je de energiemeter uit het stopcontact haalt, 
gaan de meetgegevens verloren.

	Bestel via www.eandis.be de brochure ‘De energie-
meter – Meten is weten’. Daarin vind je uitgebreidere 
info over de energiemeter.

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot?
Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte. 
MOS-begeleiding West-Vlaanderen
Donald Dupon
050 40 32 66
donald.dupon@west-vlaanderen.be

Joke Oosterlijnck
050 40 33 80
joke.oosterlijnck@west-vlaanderen.be



INFOFICHE INFRAROODTHERMOMETER
Deze thermometer meet oppervlaktetemperaturen, veilig en zonder contact, zelfs van warme en moeilijk te bereiken objecten. 
LET OP: Risico op permanente oogbeschadiging! Richt de infraroodstraal NOOIT naar iemands ogen, noch naar blinkende 
oppervlakken die de infraroodstraal weerkaatsen.

Meten
• Richt de meter als een pistool naar het voorwerp en houd 

de rode knop ingedrukt. 
• Lees de temperatuur (de grote cijfers) van het oppervlak 

af op het scherm.
 

	 Deze thermometer meet slechts bij benadering 
de temperatuur van het lokaal. Het resultaat is 
niet te vergelijken met de gegevens van de mini-
mum-maximumthermometer. Dit kan wel met de 
digitale thermometer.

 Meten doorheen transparante oppervlakken, zoals 
glas, is onmogelijk. Enkel de temperatuur van het 
glas zelf wordt gemeten. 

Afstand
Hoe kleiner dat oppervlak, hoe dichter je moet staan. 

Voorzorgen
Tijdens gebruik van de IR-thermometer vermijd je:
• elektromagnetische velden
• statische elektriciteit
• grote temperatuursveranderingen
• hoge temperaturen
• stoom
• stof
• rook

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot?
Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte. 
MOS-begeleiding West-Vlaanderen
Donald Dupon
050 40 32 66
donald.dupon@west-vlaanderen.be

Joke Oosterlijnck
050 40 33 80
joke.oosterlijnck@west-vlaanderen.be



INFOFICHE CO2-METER
De CO2-meter toont in de basisstand het CO2-gehalte en de huidige temperatuur.
Via ‘Mode’ activeer je andere functies (waaronder een alarm en datalogger), maar deze heb je niet nodig. Wel hebben we 
de uitleg hieronder vrijblijvend opgenomen.

CO2-concentraties in de buitenlucht variëren meestal tussen de 400 en 500 ppm (‘parts per million’, oftewel ‘deeltjes CO2 
per miljoen deeltjes lucht’). In gebouwen zijn mensen de belangrijkste bron van CO2-toename. Als er in een ruimte gedu-
rende 4 tot 8 uur geen mensen aanwezig zijn, valt doorgaans de CO2-concentratie terug naar buitenluchtconcentraties.

Meten
• Sluit het toestel aan op netspanning.
• Druk op de ‘power’-toets.
• Wacht tot het toestel opgewarmd is, ongeveer een minuut.
• Lees het CO2-gehalte af op de bovenste regel van het scherm.
• Lees de ruimtetemperatuur af op de onderste regel van 

het scherm. 
• De eenheid CO2 wordt aangegeven in parts per million (ppm).

Voorzorgen
• Uitademen in de richting van de CO2-meter beïnvloedt de 

meting. 
• Plaats het toestel niet in direct zonlicht.

Alarmfunctie (OPTIONEEL)

Alarm instellen
• Druk op ‘Mode’ tot het woord ‘alarm’ knippert.
• Druk op ‘Enter’  (= laatste knop).
• Stel met de ‘Up’ of ‘Down’-knoppen (= 2de en 3de knop) 

een grenswaarde in.
• Druk op ‘Enter’.
• Als het rode lampje linksboven brandt, is het alarmpeil 

bereikt. 

Hanteer deze grenswaarden:

OKE: 0 - 1000 ppm | Voldoende ventilatie. De luchtkwaliteit 
is aanvaardbaar. Indien haalbaar, streef naar een waarde 
van 800 ppm. Lager dan 800 ppm hoeft niet, want dan is er 
onnodig energieverlies.

ALARMZONE: 1000 - 1400 ppm | Matige ventilatie. De 
luchtkwaliteit is tijdelijk acceptabel. Zoek een manier om 
de klas te ventileren. Vermijd zo gezondheidsklachten en 
effecten op de leerprestaties. 

GEVARENZONE: > 1400 ppm | Te weinig ventilatie. Risico 
op gezondheidsklachten (hoofdpijn, vermoeidheid, zere 
keel en irritatie van slijmvliezen van de ogen en de neus) 
en negatieve effecten op de leerprestaties. Verlucht de klas 
zo snel mogelijk!

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot?
Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte. 
MOS-begeleiding West-Vlaanderen
Donald Dupon
050 40 32 66
donald.dupon@west-vlaanderen.be

Joke Oosterlijnck
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joke.oosterlijnck@west-vlaanderen.be



INFOFICHE LAMPENTESTER
De meegeleverde lampen hebben allemaal een even grote lichtsterkte (ongeveer 200 lumen).
Test uit welke lamp het minst verbruikt.

Meten
• Neem het bakje met de twee ingebouwde fittings. 
• Steek de stekker in de energiemeter en sluit aan op de 

verdeelstekker. 
• Zet de verdeelstekker aan met de rode knop. 
• Verwijder het plexi kapje van de lampentester.
• Draai de testlamp in de fitting.
• Plaats het plexi kapje terug.
• Druk op de functieknop van de energiemeter tot de een-

heid ‘watt’ verschijnt. 
• Lees het verbruik af. 

	

	 Zonder plexi kapje is de stroom onderbroken en 
werkt de lampentester niet. 

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot?
Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte. 
MOS-begeleiding West-Vlaanderen
Donald Dupon
050 40 32 66
donald.dupon@west-vlaanderen.be

Joke Oosterlijnck
050 40 33 80
joke.oosterlijnck@west-vlaanderen.be



INFOFICHE
MINIMUM-MAXIMUMTHERMOMETER 
Dit meettoestel verklapt je de laagst en hoogst gemeten temperatuur in een lokaal. Trek voor een meting 24 uur uit. Zo 
achterhaal je het temperatuurverschil tussen dag en nacht. 

Meten
• Draai met de witte draaiknop zowel de rode als de blauwe 

wijzer na elke meting voorzichtig (!) tot net tegen de zwar-
te wijzer. 
- Als het warmer wordt, duwt de zwarte wijzer tegen de 

rode. 
- Als het kouder wordt, duwt de zwarte wijzer tegen de 

blauwe. 
• Na 24 uur ken je de laagste (minimum) en de hoogste 

(maximum) temperatuur in het lokaal.

Voorzorg
Een thermometer is een gevoelig instrument. Een warme 
of koude luchtstroom verstoort de meting. Hang de ther-
mometer op de juiste plaats, weg van een raam, deur, ver-
warming of uit direct zonlicht.  

MOS-hulplijn bij problemen
De rode of de blauwe wijzer blijft staan.
1. De temperatuur blijft dag en nacht gelijk. Vergelijk de 

nachttemperatuur (= blauwe pijl) met die van andere lo-
kalen. Is de toestand dezelfde, dan is ofwel het gebouw 
supergoed geïsoleerd, ofwel de verwarmingsinstallatie 
dringend toe aan controle. 

 Wijken de resultaten af? Kijk na of het stiftje van de witte 
draaiknop niet tegen de rode of blauwe wijzer aandrukt. 

In dit geval werkt de thermometer niet. Draai de middel-
ste witte knop zo dat het stiftje steeds onderaan staat.

2. Twijfel je of de thermometer werkt? Zet hem buiten in 
de schaduw en/of zet hem op de verwarming. Na een 
kwartiertje moet je duidelijk verschil zien.

De rode en/of de blauwe wijzer verspringt.
De wijzers zijn zeer gevoelig voor trillingen. Schudden, 
bruuske behandeling of zelfs een minder stabiele muur (bv. 
gipsplaat) beïnvloedt de wijzers. 

De thermometer geeft extreem hoge of lage temperaturen 
aan.
1. Check welke wijzer een extreme waarde aangeeft. Is het 

de rode of de blauwe?  

2. Denk je dat de huidige temperatuur (zwarte wijzer) niet 
juist is, doe een controlemeting met de bijgevoegde di-
gitale thermometer. Is er een verschil? Herijk de mini-
mum-maximum thermometer met de koperen schroef 
aan de achterkant.

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot?
Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte. 
MOS-begeleiding West-Vlaanderen
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INFOFICHE
MINIMUM-MAXIMUMTHERMOMETER 
Dit meettoestel verklapt je de laagst en hoogst gemeten temperatuur in een lokaal. Trek voor een meting 24 uur uit. Zo 
achterhaal je het temperatuurverschil tussen dag en nacht.  

Meten
• Druk op de knop om de thermometer te resetten.
• Blijf drukken tot de zwarte markeringen op de transpa-

rante aanwijskolom staan.
• Plaats de thermometer in een lokaal.
• Na 24 uur ken je de laagste (minimum) en de hoogste 

(maximum) temperatuur.
• De hoogste temperatuur lees je af onderaan de markering 

op de rechter schaal.
• De laagste temperatuur lees je af onderaan de markering 

op de linker schaal.
• De huidige temperatuur lees je af onderaan de rode vloei-

stof.

Voorzorg
Een thermometer is een gevoelig instrument. Een warme 
of koude luchtstroom verstoort de meting. Hang de ther-
mometer op de juiste plaats, weg van een raam, deur, ver-
warming of uit direct zonlicht.      

MOS-hulplijn bij problemen

De markeringen blijven staan.
1. De temperatuur blijft dag en nacht gelijk. Vergelijk de 

nachttemperatuur (= linker schaal) met die van andere 
lokalen. Is de toestand dezelfde, dan is ofwel het ge-
bouw supergoed geïsoleerd, ofwel de verwarmingsin-
stallatie dringend toe aan controle.

2. Twijfel je of de thermometer werkt? Zet hem buiten in 
de schaduw en/of zet hem op de verwarming. Na een 
kwartiertje moet je duidelijk verschil zien.

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot?
Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte. 
MOS-begeleiding West-Vlaanderen
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INFOFICHE DATALOGGER
Met de datalogger van Hobo meet je over een langere tijd het temperatuurverloop op een bepaalde plaats. Zo controleer je 
wanneer het er te warm, te koud, of net goed is. Met die gegevens stuur je de temperatuurregeling op school bij.  

Vooraf
• Installeer de software ‘HOBOware Pro’ met de CD-Rom. 

Speel de CD-Rom af op je PC en volg de stappen. De licen-
tiesleutel staat op het CD-doosje. 

• Open het softwareprogramma om de datalogger op te 
starten. 

• Links bovenaan het scherm zie je de belangrijkste knop-
pen. Van links naar rechts zijn dit:
- ‘launch device’: om de meting te starten
- ‘read out device’: om de meting uit te lezen
- ‘device status’: om huidige meetgegevens, geheugen, 

batterij, … van het verbonden toestel te checken
- ‘stop device’: om de meting te stoppen
- ‘select device’: om een toestel te selecteren (wanneer 

verschillende toestellen aan 1 PC verbonden zijn)  

Meten
• Sluit de datalogger aan op je PC met de USB-kabel en 

klik op ‘launch device’. 
• Zet een aantal instellingen goed:

- Geef de meting een naam, vb. het lokaal en de dag van 
de meting 

- Kies de sensors: de loggers met schermpje meten 
temperatuur; de grotere logger zonder scherm meet 
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid; de twee ex-
terne sensoren worden niet gebruikt. 

- Kies ‘filters’ om extra gegevens te checken, vb. mini-
mum- en maximumtempratuur. Voer de gewenste fil-
ter in via ‘create new series’.  

- Kies de meetinterval, vb. elke 5 minuten 
- Kies de starttijd van de meting, dat is wanneer je de 

logger achterlaat op de meetlocatie. Zo vermijd je bij 
de start een vertekende meting.  

- Stop indien nodig de meting via het startscherm (elke 
meting heeft een vaste duur die je niet kan aanpassen).

- Koppel de logger los van je PC en leg deze op een goe-
de plaats. 

- Laat de logger gedurende minstens 24 uur meten.

Data uitlezen
• Verbind de logger met je PC. 
• Open HOBOware en klik op ‘readout device’. 
• Sla de gegevens op. 
• Plot de gegevens in een grafiek met de knop rechts on-

deraan het scherm.

Je krijgt een grafiek van alle meetgegevens. Hierop volg je 
het verloop van temperatuur en eventueel relatieve lucht-
vochtigheid doorheen de meettijd. 
Met de icoontjes in de knoppenbalk bovenaan het scherm 
voer je bewerkingen uit op de grafiek: labels toevoegen, 
puntmarkeringen, exporteren naar Excel, … 

Data exporteren naar Excel 
• Klik op het icoontje ‘export table data’.   
• Kies de data die je wil exporteren.  
• Wijzig voorkeursinstellingen via de knop met het wieltje 

‘Open preferences’.  
• Wijzig ‘export file type’ in ‘xls’. Pas eventueel ook datum- 

en uurweergave aan. 
 Opgelet: deze instellingen worden pas bij de volgende 

‘export’ toegepast. Sluit eerst het venster volledig en 
start het exporteren opnieuw elke keer je hierin iets aan-
gepast hebt. 

• Sla het geëxporteerde bestand op om nadien te
 bewerken in Excel.
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Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte. 
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Donald Dupon
050 40 32 66
donald.dupon@west-vlaanderen.be

Joke Oosterlijnck
050 40 33 80
joke.oosterlijnck@west-vlaanderen.be


