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OOVVEERRZZIICCHHTT  MMEEEETTIINNSSTTRRUUMMEENNTTEENN    

 

Inhoud koffer A Inhoud koffer B 

Handleiding en infofiches meetinstrumenten  
MOS themabundel energie + brochure De vlag en de 
lading 
3 verdeelstekkers 

6 energiemeters 
4 infraroodthermometers 
1 lampentester met plexi-kap 
3 lampen (halogeen-, spaar- en LED-lamp) 

4 digitale min-max thermometers 
4 digitale thermometers met sensor 
2 lichtmeters of luxmeters 
1 CO

2
-meter 

3 ATAL-datalogger (temp/RV) + software 
cd-rom 

1 HOBO-datalogger (CO
2
/temp/RV) 

Afhalen en terugbrengen 

Breng het materiaal steeds proper terug, geordend zoals hierboven aangegeven. 
Schakel toestellen steeds uit. 
Indien iets stuk is of batterijen leeg zijn, gelieve dit te melden. 

Laattijdig terugbrengen, eventuele schade of verlies kunnen worden aangerekend. 

Meer info, vragen of problemen? 

Neem contact op met de MOS West-Vlaanderen via mos@west-vlaanderen.be of 050 40 32 83. 
De koffer is eigendom van: 
Provincie West-Vlaanderen, Dienst Natuur- en Milieueducatie / MOS 
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 

 

   

mailto:mos@west-vlaanderen.be


 

4 

 

IINNFFOOFFIICCHHEE  EENNEERRGGIIEEMMEETTEERR  

 
De energiemeter heeft meerdere functies. Je bepaalt er de netstroom mee, maar ook 

het vermogen, de arbeidsfactor, het verbruik van een aangesloten apparaat en de 

verbruikskosten (op voorwaarde dat je de prijs/kWh kent). 

 

De display bevat volgende delen: 

1. Waarde aflezing 

2. Functies (en eenheden) 

3. Waarde aflezing 

4. Klok en weekdagen 

 

Meten 

 Plaats de meter tussen het stopcontact en het toestel. 

 Gebruik een kort verlengsnoer om resultaten gemakkelijker af te lezen (bv. bij 

een laag stopcontact).  

 

Aflezen 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.  

 

Aflezen van de stroomsterkte 

 Druk een tweede maal op FUNCTION.  

 De stroomsterkte, uitgedrukt in ‘ampère’, staat in verhouding tot het vermogen 

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 (powerfactor of cos Φ waarde). 

 

Aflezen van het vermogen 

 Druk een derde maal op FUNCTION.  

 Het vermogen (op dat moment) staat in ‘watt’ (display 1) en de arbeidsfactor 

(powerfactor of cos Φ waarde) in honderdsten (display 3). 

 

Aflezen van de meettijd van het toestel 

 In display 4 ga je na hoelang het toestel al in werking is.  

 De geaccumuleerde tijd lees je af in uren, minuten en seconden.  

 

Aflezen van het verbruik van het toestel 

 Druk nogmaals op FUNCTION.  

 Nu zie je hoeveel het toestel heeft verbruikt in de periode dat het was 

aangesloten op de energiemeter.  

 Het verbruik wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh). 

 

Batterijen 

De energiemeters werken perfect zonder batterijen. Let op: wanneer je de energiemeter 

uit het stopcontact haalt, gaan de meetgegevens verloren. 

 

 Via www.eandis.be download je de brochure ‘De energiemeter – Meten is 

weten’. Daarin vind je uitgebreidere info over de energiemeter. 

 

Bron 

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/75000-99999/093511-an-01-ml-

compteur_de_en_fr_nl_pl_it_es_pt.pdf  

 

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot? Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte:  

MOS@west-vlaanderen.be of 050 40 32 83  

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/75000-99999/093511-an-01-ml-compteur_de_en_fr_nl_pl_it_es_pt.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/75000-99999/093511-an-01-ml-compteur_de_en_fr_nl_pl_it_es_pt.pdf
mailto:MOS@west-vlaanderen.be
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IINNFFOOFFIICCHHEE  LLAAMMPPEENNTTEESSTTEERR  

 

De meegeleverde lampen (halogeen, spaar en LED lampen) hebben allemaal een even 

grote lichtsterkte (ongeveer gelijk aantal 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 eenheid ‘watt’ verschijnt.  

 Lees het verbruik af.  

 

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

 De halogeenlamp kan in gloeilampvorm voorzien zijn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot? Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte:  

MOS@west-vlaanderen.be of 050 40 32 83  

mailto:MOS@west-vlaanderen.be
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IINNFFOOFFIICCHHEE  LLIICCHHTTMMEETTEERR    

 

De lichtmeter (of luxmeter) meet de verlichtingssterkte die je op een bepaalde plaats 

ontvangt, uitgedrukt in lux (lx). Dit in tegenstelling tot lumen, wat de uitgestraalde 

lichtsterkte, vb. van een lamp, uitdrukt. 1 lux = 1 lumen/m².  

 

Meten 

 Zorg dat de lichtmeter op kamertemperatuur is. 

 Verwijder het blauwe deksel, zodat de sensor licht opvangt. 

 Zet het toestel aan met de ‘On/Off’-knop.  

 Druk op ‘Unit’ en kies de eenheid ‘Lux’. Nu lees je de verlichtingssterkte af. 

 Druk één keer op de ‘Func.’-toets om de gemeten verlichtingssterkte vast te 

houden op de display.  

 Druk een tweede keer op de ‘Func.’-toets om de maximum gemeten 

verlichtingssterkte weer te geven. 

 Druk een derde keer op de ‘Func.’-toets om de minimum gemeten 

verlichtingssterkte weer te geven. 

 

 Houd het toestel op werkbladhoogte, evenwijdig met de lichtbron.  

Zo weet je of de leerlingen voldoende licht op hun lessenaar krijgen om goed te lezen en 

te schrijven. Om na te gaan of er voldoende licht op het bord valt, houd het toestel 

verticaal tegen het bord en niet evenwijdig met de lichtbron. 

In de klas is 300 tot 500 lux vereist; bij het bord 300 tot 750 lux. 

 

Verlichtingssterkte van een ruimte bepalen 

 Meet de verlichtingssterkte op drie plaatsen met de verlichting uit en bereken de 

gemiddelde waarde. Richt hiervoor de sensor omhoog op een plaats waar je vaak 

neerzit of werkt.  

 Meet de verlichtingssterkte met alle lichten aan op dezelfde drie plaatsen en 

bereken de gemiddelde waarde. 

 Maak het verschil van de twee waarden. Zo bekom je de verlichtingssterkte van 

een ruimte. 

 

Voorzorg 

De lichtmeter is niet bestand tegen vallen, gebruik het polssnoer.  

 

Gebruikershandleiding 

http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/lux-messgeraete/produkt/peaktech-

5065.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot? Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte:  

MOS@west-vlaanderen.be of 050 40 32 83  

http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/lux-messgeraete/produkt/peaktech-5065.html
http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/lux-messgeraete/produkt/peaktech-5065.html
mailto:MOS@west-vlaanderen.be
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IINNFFOOFFIICCHHEE  CCOO22--MMEETTEERR    

 

De CO2-meter toont het CO2-gehalte in de lucht en de omgevingstemperatuur.  

CO2-concentraties in buitenlucht variëren meestal tussen 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 gedurende 4 tot 8 uur geen 

mensen zijn, dan vallen CO2-concentraties terug naar buitenluchtconcentraties. 

 

Meten 

 Sluit het toestel aan op netspanning en druk op de ‘power’-toets. 

 Wacht tot het toestel opgewarmd is, ongeveer een minuut. 

 Lees het CO2-gehalte (in ppm) af op de bovenste regel van het scherm. 

 Lees de omgevingstemperatuur af op de onderste regel van het scherm.  

 

 Uitademen in de richting van de CO2-meter beïnvloedt de meting.  

Plaats het toestel niet in direct zonlicht. 

 

Andere functies (OPTIONEEL) 

Met de ‘Up’ en ‘Down’ knoppen meet je de temperatuur in graden Celsius (C°) of in 

graden Fahrenheit (F°), de ventilatiegraad in liter per seconde per persoon (lsp) of 

kubieke ‘feet’ per minuut per persoon (cfm/p). 

 

Alarmfunctie instellen 

 Druk op ‘Mode’ tot het woord ‘Alarm’ knippert en druk daarna op ‘Enter’. 

 Stel met de ‘Up’ of ‘Down’-knop een grenswaarde in en druk op ‘Enter’. 

 Als het rode lampje linksboven brandt, is het alarmpeil bereikt.  

 

Hanteer deze grenswaarden: 

OK: 0 - 1000 ppm | Voldoende ventilatie. De luchtkwaliteit is aanvaardbaar. 

Indien mogelijk, 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. Ventileer de klas. Vermijd zo gezondheidsklachten en effecten op de 

concentratie en 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 onmiddellijk! 

 

Datalogger 

De meter houdt elke 30 minuten de CO2-concentratie en de temperatuur bij (tot 48 

data). Lees de gegevens uit door op ‘Mode’ te drukken, tot ‘Datalogger’ verschijnt. Druk 

‘Enter’ en gebruik de ‘Up’ en ‘Down’ toetsen om de gegevens te kennen, genummerd van 

1 tot 48. Wis alles met de ‘Mode’-knop tot ‘rcFS’ verschijnt. Druk ‘Enter’ en ga met de 

‘Up’- of ‘Down’-toets van ‘NO’ naar ‘YES’ en druk nog eens op ‘Enter’. 

 

Maximum- en minimumconcentratie  

Om van de voorbije meting de maximum- en de minimumconcentratie aan CO2 te 

kennen, druk op de ‘Mode’-knop tot ‘MaxMin’ verschijnt. Druk ‘Enter’ en de max. en de 

min. concentraties verschijnen afwisselend. Wis alles met de ‘Up’- of ‘Down’-toets. Er 

verschijnt ‘CLR’ (clear), druk vervolgens op ‘Enter’. 

 

Gebruikershandleiding 

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/101365-an-01-nl-

CO2_meter_AIR_CO2NTROL_3000.pdf  

 

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot? Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte:  

MOS@west-vlaanderen.be of 050 40 32 83   

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/101365-an-01-nl-CO2_meter_AIR_CO2NTROL_3000.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/101365-an-01-nl-CO2_meter_AIR_CO2NTROL_3000.pdf
mailto:MOS@west-vlaanderen.be
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IINNFFOOFFIICCHHEE  IINNFFRRAARROOOODDTTHHEERRMMOOMMEETTEERR    

 

Deze thermometer meet oppervlaktetemperaturen van op afstand (bijvoorbeeld van 

moeilijk te bereiken objecten). De infraroodsensor van dit toestel neemt de uitgestraalde 

energie van een voorwerp op. Deze energie wordt door de detector omgezet in een 

temperatuurwaarde. De laserpointer dient enkel als richthulp zodanig dat je het 

voorwerp waarvan je de temperatuur wil meten gemakkelijk kan aanduiden. 

 

LET OP: Risico op permanente oogbeschadiging! Richt de 

infraroodstraal NOOIT naar iemands ogen, noch naar blinkende 

oppervlakken die de infraroodstraal weerkaatsen. Richt de straal 

nooit in de richting van explosieve gassen.  

Houd dit toestel uit de buurt van kinderen. 

 

Meten 

 Monteer de batterij (door het handvat aan de binnenzijde te openen), houd de 

thermometer vast bij het handvat en richt de meter als een pistool naar het 

voorwerp waarvan je de temperatuur wil meten. 

 Houd de meetknop (trekker van pistool in rode of blauwe kleur) ingedrukt terwijl 

je het pistool (en IR-straal) richt naar het te meten object. Op de display 

verschijnt de aanduiding ‘scan’ en de gemeten temperatuur (de grote cijfers) van 

het oppervlak van het te meten object.  

 Bij het loslaten van de meetknop (trekker van het pistool) verschijnt de 

aanduiding ‘hold’. De laatst gemeten waarde blijft op de display weergegeven tot 

de meetknop (trekker van het pistool) opnieuw wordt ingedrukt of tot de 

thermometer automatisch uitschakelt (na 7 seconden). 

 Druk de knop met indicatie “laser/achtergrondverlichting” in om de 

verschillende laser- en achtergrondverlichtingopties te doorlopen. De laserpointer 

is enkel een richthulp. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze laser en 

raadpleeg de veiligheidsinstructies. Druk eenmaal om de achtergrondverlichting 

aan te zetten; tweemaal om de achtergrondverlichting en de laser aan te zetten; 

driemaal om de achtergrondverlichting uit en de laster aan te zetten; viermaal om 

de achtergrondverlichting en de laser uit te zetten.  

 De aanduiding MAX (hoogst gemeten waarde), MIN (laagst gemeten waarde), DIF 

(verschil tussen hoogste en laagste waarde), AVG (gemiddelde 

temperatuurwaarde), HAL (hoog alarm) of LAL (laag alarm) verschijnt naargelang 

de ingestelde modus. Scroll door de opties via de modusknop. De modus en 

overeenkomstige waarde worden op de display weergegeven. De functies MAX, 

MIN, DIF en AVG gelden enkel voor de huidige meting (tijd tussen het indrukken 

en het loslaten van de meetknop. De waarden worden gewist bij een nieuwe 

meting of indien de thermometer uitschakelt. Voor het gebruik van de andere 

functies verwijzen we naar de uitgebreide handleiding. 

 

Opmerkingen bij gebruik 

 Voor gebruik, wacht een 30-tal minuten tot de thermometer op 

kamertemperatuur is. De thermometer houdt automatisch rekening met de 

omgevingstemperatuur en compenseert deze waarden. 

 Meetgebied: -50°C tot +850°C 

 Tussen het meten van voorwerpen met uiteenlopende temperaturen laat je de 

sensor enkele minuten rusten. 

 Deze thermometer heeft maar een beperkte accuraatheid (zie handleiding). 

Gebruik daarom voor het meten van de temperatuur van het lokaal bijvoorbeeld 

beter de digitale dataloggers. 

 Meten doorheen transparante oppervlakken, zoals glas, is onmogelijk. Enkel de 

temperatuur van het glas zelf wordt gemeten. 

 Het is niet aan te raden de temperatuur van een gepolijst of glanzend object te 

meten. 
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Verhouding afstand-meetpunt 

Hoe groter de afstand (D) tot het te meten oppervlak, hoe groter het meetpunt (S). Het 

focale punt bedraagt 914 mm (36”).  

 

Gezichtsveld 

Het te meten object dient groter te zijn dan het meetpunt zelf. Meet de temperatuur van 

kleine objecten door de thermometer zeer dicht tegen dit object te houden. Zorg voor 

een object dat minstens tweemaal zo groot is als het meetpunt voor de beste resultaten. 

 

Voorzorgen 

Tijdens gebruik van de IR-thermometer vermijd je: 

 elektromagnetische velden 

 statische elektriciteit 

 grote temperatuursveranderingen 

 hoge temperaturen 

 stoom 

 stof 

 rook 

 

Gebruikershandleiding 

Toestel Velleman DVM8838: 
http://www.velleman.eu/downloads/1/dvm8838gbnlfresd.pdf  

 

Toestel PeakTech4950: 

https://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/ir-typ-k-thermometer/produkt/p-

4950.html 

 

 Bij het toestel type PeakTech4950 is er bovendien een extra ingang voor een K-type 

temperatuursensor voor directe contactmetingen van oppervlakken en differentiële 

temperatuurmetingen. Zie de handleiding voor meer info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot? Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte:  

MOS@west-vlaanderen.be of 050 40 32 83  

 

  

http://www.velleman.eu/downloads/1/dvm8838gbnlfresd.pdf
https://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/ir-typ-k-thermometer/produkt/p-4950.html
https://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/ir-typ-k-thermometer/produkt/p-4950.html
mailto:MOS@west-vlaanderen.be
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IINNFFOOFFIICCHHEE  DDIIGGIITTAALLEE  MMIINNIIMMUUMM--MMAAXXIIMMUUMMTTHHEERRMMOOMMEETTEERR    

 

Met de minimum-maximumthermometer houd je de actuele, minimum- en 

maximumtemperatuur in een ruimte bij.  

 

De min/max thermometer is geschikt voor binnen- en buiten gebruik, en bestand tegen 

een beetje vocht. Hang de meter op een neutrale plaats en dus niet bij 

verwarmingselementen, koude luchtstromen bij ramen of deuren of in volle zon. Aan de 

achterzijde zit een ophangoog waardoor de thermometer opgehangen kan worden. 

 

Het meetbereik gaat van -20 graden tot +50 graden Celsius. De thermometer is 

omschakelbaar van Celsius naar Fahrenheit. Met de clear knop kan je de thermometer 

resetten om de meting te herstarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot? Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte:  

MOS@west-vlaanderen.be of 050 40 32 83  

  

mailto:MOS@west-vlaanderen.be
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IINNFFOOFFIICCHHEE  DDIIGGIITTAALLEE  TTHHEERRMMOOMMEETTEERR  MMEETT  SSEENNSSOORRSSNNOOEERR  

 

Meten 

 Sluit de temperatuursensor aan zoals op de foto.  

De negatieve pool is breder dan de positieve pool.  

 Zet de thermometer aan: druk op de knop ‘Auto Power Off’. 

 Kies welke schaal je gebruikt om de temperatuur te meten. 

Gebruik de knoppen onderaan: 

o °𝐶 voor de temperatuur in graden Celcius 

o °𝐹 voor de temperatuur in graden Fahrenheit 

o 𝐾 voor de temperatuur in Kelvin 

 Meet tot op 1 of 0,1 graad nauwkeurig door te drukken op de knop ‘0,1°’ of ‘1°’.  

 Met de ‘HOLD’-knop leg je een momentopname vast.  

Druk je op die knop, dan blijft de actuele temperatuur staan op het scherm. 

 De ‘MAX’-knop toont je steeds de maximum gemeten temperatuur.  

 De knop met de zon laat een achtergrondlicht branden op het scherm. 

 Meetbereik: -50° C....1300° C; -58° F....2000° F; 223K … 2000 K 

 

Gebruikershandleiding 

http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/digital-thermometer/produkt/p-

5110.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot? Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte:  

MOS@west-vlaanderen.be of 050 40 32 83  

  

http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/digital-thermometer/produkt/p-5110.html
http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/digital-thermometer/produkt/p-5110.html
mailto:MOS@west-vlaanderen.be


 

12 

 

IINNFFOOFFIICCHHEE  AATTAALL  DDAATTAALLOOGGGGEERR  ((tteemmpp//RRVV))  

 

De datalogger van ATAL (DL-USB-173) meet op regelmatige tijdstippen en eventueel 

over een langere tijd de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid 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.  

 

Stel de datalogger eerst in, alvorens metingen op vastgelegde tijdstippen uit te voeren. 

Vervolgens kopieer je de gegevens naar een PC, waarna je ze analyseert via grafieken, 

tabellen en/of Excel. 

 

Vooraf 

In de energiekoffer steekt bij de datalogger een CD voor de installatie van het 

stuurprogramma LogPro. Speel de CD af op je PC, volg de stappen en installeer het 

programma. Met het programma LogPro stel je de logger in (Setup), download je 

gegevens (Download) of verwijder je gegevens (Delete). 

 

Download de software ook via 

http://www.atalsoftware.nl/products/downloads/sw/hua/download.asp. 
 

 
De werkbalk van het programma LogPro. 

 

De datalogger instellen 

 Open het programma LogPro. 

 Steek de datalogger in een USB-poort van je PC. 

 Verbind de datalogger met het programma via de knop ‘Connect’ in de werkbalk. 

 Selecteer de USB-poort in het pop-upscherm en klik op ‘OK’. 

 Stel de logger in met de knop ‘Property’ in de werkbalk, of via ‘Setup’ in het 

menu. In het ‘Setup’-scherm pas je enkele instellingen aan: 

o ‘Name’: geef de logger een 

herkenbare naam, vb. naam van een 

klaslokaal 

o ‘Logging Interval(s)’: kies het 

meetinterval, vb. elke 5 minuten 

(=300s) 

o ‘Temperature Type’: selecteer de 

gewenste meeteenheid voor 

temperatuur 

(C voor Celsius; F voor Fahrenheit) 

o ‘Log Mode’: kies de starttijd van de 

gegevensregistratie:  

- Start Now = meteen starten 

- Delay Start = start na ingestelde 

tijdperiode (Delay Time) 

- Timing Start = start op specifiek 

tijdstip 

o Klik op de rechterknop ‘Synchronise 

setup information and PC time to 

http://www.atalsoftware.nl/products/downloads/sw/hua/download.asp
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logger’ bovenaan in het ‘Setup’-scherm om de wijzigingen op te slaan en 

de datum en tijdgegevens in de logger gelijk te zetten met de klok op je 

PC.  
 

 Met de knop ‘Disconnect’ in de werkbalk haal je de datalogger uit de USB-poort. 

De logger begint nog niet meteen te meten. 

 

 

De meting starten 

 Na het instellen van de datalogger start je de gewenste meting. 

 Druk 5 seconden op de knop ‘OK’ om de logger ofwel aan (display aan) of uit te 

schakelen (display uit). De logger meet enkel als de display aan staat. 

 

Display 

Basisscherm (geen symbool) toont de huidige meetwaarden voor de: 

 temperatuur uitgedrukt in graden Celsius of Fahrenheit (°C/°F) 

 relatieve luchtvochtigheid uitgedrukt in percentage (%RH) 

Overige functies (druk verschillende keren op de knop OK): 

 HI: toont de hoogste limietwaarden ingesteld voor temperatuur en 

luchtvochtigheid 

 LO: toont de laagste limietwaarden ingesteld voor temperatuur en 

luchtvochtigheid 

 MAX: toont de hoogst gemeten waarden voor temperatuur en luchtvochtigheid 

 MIN: toont de laagst gemeten waarden voor temperatuur en luchtvochtigheid 

 

Data uitlezen  

 Open het programma LogPro en verbind de logger met de USB-poort van je PC via 

‘Connect’ op de werkbalk.  

 Klik op de ‘Download’-knop in de werkbalk. 

 Na de overdracht verschijnen de gegevensgrafiek en –tabel in een nieuw scherm. 

Op de grafiek volg je het verloop van de temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid doorheen de meettijd. 

 

 
Uitlezen van data in het LogPro programma. 

 

 Via de ‘Data List’-knop in de werkbalk bundel je alle loggegevens in een tabel. Pas 

de kolombreedte aan door een kolom met de linkermuisknop vast te nemen en te 

verslepen. 
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Overzicht van de loggegevens in het LogPro programma. 

 

 

 Met de ‘File List’-knop in de werkbalk vraag je alle logbestanden op die zijn 

opgeslagen in het programma. Dubbelklik op een bestandsnaam om een 

logbestand te openen. Klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam om het 

bestand een nieuwe naam te geven, of te verwijderen. 

 

 

Data exporteren naar Excel  

 Met de ‘Excel’-knop in de werkbalk exporteer je de data naar Excel om de 

gegevens verder te verwerken. 

 

Alle data verwijderen 

 Met de ‘Delete’-knop in de werkbalk verwijder je alle data van de logger uit het 

geheugen. 

 

Gebruikershandleiding 

https://www.atal.nl/media//downloads/ds/hua/2018_datasheet%20usb%20stick%20dat

aloggers.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot? Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte:  

MOS@west-vlaanderen.be of 050 40 32 83  

  

https://www.atal.nl/media/downloads/ds/hua/2018_datasheet%20usb%20stick%20dataloggers.pdf
https://www.atal.nl/media/downloads/ds/hua/2018_datasheet%20usb%20stick%20dataloggers.pdf
mailto:MOS@west-vlaanderen.be
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IINNFFOOFFIICCHHEE  HHOOBBOO  DDAATTAALLOOGGGGEERR  ((CCOO22//tteemmpp//RRVV))  

 
De datalogger HOBO MX1102A van Onset registreert continu het CO2-gehalte, de 

temperatuur en relatieve luchtvochtigheid op een bepaalde plaats (in een gebouw). 

Met die gegevens stuur je de temperatuurregeling op school bij en weet je wanneer de 

luchtkwaliteit niet voldoet en er geventileerd moet worden.  

 

 
 

 

Specificaties: 

 CO2: bereik 0 tot 5000 ppm; nauwkeurigheid: ±50 ppm 

 Temperatuur: bereik -20°C tot +70°C; nauwkeurigheid ± 0,21°C (0°C-50°C) 

 Relatieve Vochtigheid: bereik -1%RV tot 90%RV; nauwkeurigheid: ±2%RV (20°C-

50°C) 

De datalogger beschikt ook over instelbare alarmen. 

 

 
 

Gegevensverwerking: 

De datalogger beschikt over een USB-poort zodat de gegevens kunnen worden 

verwerkt (datasets bekijken, analyseren via grafieken en downloaden o.a. als Excel file) 

met een computer (via de gratis HOBOware software). Maar ook via de gratis 

HOBOmobile app (voor Android en Apple) heb je toegang tot de gegevens via Bluetooth 

vanop een mobiele telefoon of tablet en kan je ook de logger draadloos configureren. 

Je kan je data ook uploaden naar een server via de HOBOlink software. 
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Gebruikershandleidingen: 

Quick Start handleiding m.b.t. datalogger (zie ook verder): 
https://www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/22467-E%20MAN-MX1102A-QSG-web.pdf 

 
Uitgebreide handleiding m.b.t. datalogger: 
https://www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/22504-C%20MX1102A%20Manual.pdf  

 

Handleidingen en download mogelijkheden m.b.t. analyse software: 
https://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/mx1102a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot? Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte:  

MOS@west-vlaanderen.be of 050 40 32 83  

 

 

https://www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/22467-E%20MAN-MX1102A-QSG-web.pdf
https://www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/22504-C%20MX1102A%20Manual.pdf
https://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/mx1102a
mailto:MOS@west-vlaanderen.be
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