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Configuratie temperatuurlogger

EL-USB-2-LCD: temperatuur- en vochtigheiddatalogger mét display

Met de EL-USB-2-LCD registreert u op een unieke manier
- temperaturen tussen -35ºC en +80ºC
- en relatieve vochtigheden tussen 0% en 100%.

De EL-USB-2-LCD is een ‘stand alone’ datalogger, die u eerst via uw PC programmeert 
en nadien opstelt in de ruimte of het apparaat waarin u de temperatuur en vochtigheid 
wilt loggen. Via de ingebouwde batterij meet de EL-USB-2-LCD maximaal 16.382 keer de 
temperatuur en de vochtigheid met de door u ingestelde voorwaarden. Deze gegevens worden 
opgeslagen in het interne geheugen.

Metingen klaar? Plug de datalogger weer in de USB-poort van uw PC en lees via de 
meegeleverde software ‘EasyLog’ de meetgegevens uit. Deze kunt u in een grafiek verwerken 
of exporteren naar een andere applicatie.

Klik hier om de laatste versie van de software te downloaden

Display

Met één druk op het knopje op de EL-USB-2-LCD toont het display:
- de actuele gemeten temperatuur in °C of °F; 
- de actuele relatieve vochtigheid in %RH; 
- de maximaal geregistreerde temperatuur of relatieve vochtigheid; 
- de minimaal geregistreerde temperatuur of relatieve vochtigheid; 
- statusmelding ‘DS’: Delayed Start; 
- statusmelding ‘PS’: Push to Start ; 
- statusmelding ‘Log’: de logger werkt correct.

‘Easylog’ software

Via de software ‘EasyLog’ kunt u:
- de meetresultaten opslaan in ºC of ºF; 
- een unieke naam aan de EL-USB-2-LCD toekennen; 
- het meetinterval instellen tussen 10 s en 12 h; - de functie van het display configureren; 
- een hoog temperatuuralarm instellen; 
- een laag temperatuuralarm instellen; 
- een hoog alarm voor de vochtigheidsgraad instellen; 
- een laag alarm voor de vochtigheidsgraad instellen; 
- de startdatum van de logging definiëren; 
- de starttijd van de logging definiëren; 
- de meetgegevens uitlezen.

https://s3.amazonaws.com/lascar_downloads/EasyLogUSB.zip
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Technische gegevens EL-USB-2-LCD datalogger
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Technische gegevens EL-USB-2-LCD datalogger  

 

Parameter Min. Typisch Max. Eenheid 

Meetbereik 
temperatuur -35   +80 ºC 

Meetresolutie 
temperatuur   0,5   ºC 

Nauwkeurigheid 
temperatuur   ±1   ºC 

Meetbereik 
vochtigheid 0   100 % 

Meetresolutie 
vochtigheid   0,5   % 

Nauwkeurigheid 
vochtigheid   ±3,0   % 

Geheugen capaciteit   2 x 16.382   samples 

Logging snelheid 10 
sec/sample   12 uur/sample   

Logging tijd 45,51   196.584 uur 

Bedrijfstemperatuur -35   +80 ºC 

Bedrijfssysteem Windows 98, Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista   

Afmetingen 126,0 x 25,3 x 24,1 mm 

Gewicht 46 g 
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STAP 1: het systeem initialiseren

-  Installeer de software 
Klik hier om de laatste versie van de software te downloaden

-  Plaats de batterij in de EL-USB-2-LCD en plug de datalogger rechtstreeks in een USB-poort 
van uw PC. Vervolgens wordt automatisch de USB-driver geïnstalleerd. 

- Start het programma ‘EasyLog USB.exe’ op.

Met de drie opties kunt u:
- uw EL-USB-2-LCD configureren 
- de gegevens uit uw datalogger uitlezen 
- de uitgelezen gegevens bekijken.

https://s3.amazonaws.com/lascar_downloads/EasyLogUSB.zip
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STAP 2: uw EL-USB-2-LCD configureren

In onderstaand venster kunt u uw EL-USB-2-LCD configureren voor een meetcyclus.

U kunt:
- een unieke naam aan de datalogger toekennen; 
- de meetresultaten opslaan in ºC of ºF; 
- het meetinterval instellen tussen 10 s en 12 h.
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STAP 3: het display configureren

In onderstaand venster kunt u het LCD-display configureren

- LCD off: display is altijd uit; 
- LCD 30 sec. on: display 30 sec. actief ná knopdruk (Te verkiezen !); 
- LCD always on: display altijd actief, kost veel batterij-power!

Bovendien kunt u instellen hoe de logger, als het geheugen volgeschreven is, moet reageren:
- stoppen met loggen; 
- de oude meetdata overschrijven.
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STAP 4: alarmdrempels instellen

In nevenstaand venster (en het volgende) kunt u vier alarmdrempels definiëren:
- hoog temperatuuralarm 
- laag temperatuuralarm 
- hoog vochtigheidsalarm 
- laag vochtigheidsalarm.

Met de knopjes ‘Hold’ kunt u ervoor zorgen dat de EL-USB-2-LCD de alarmcondities onthoudt 
en weergeeft op de twee LED’jes.
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STAP 5: het starten van het loggen definiëren

In het laatste venster kunt u definiëren wanneer de logger start met het registreren van de 
meetwaarden:
- ‘immediate’ start: onmiddellijk worden de metingen gestart; 
- ‘start when button is pressed’: start na druk op de logger-knop;
- ‘delayed start’: start op instelbare datum en tijd.

STAP 6: de temperatuur en vochtigheid loggen

- Nadat u alle stappen heeft doorlopen, verwijder dan uw EL-USB-2-LCD uit de USB poort;
-  Zet de datalogger in de ruimte of het apparaat waarvan u de temperatuur en vochtigheid 

wilt loggen; 
- De twee LED’s knipperen afwisselend iedere 10 sec., de datalogger is aan het werk! 

Via energiezuinige knippercodes van de twee 
bi-color LED’s kunt u vaststellen of uw  
EL-USB-2-LCD een van de vier ingestelde 
alarmdrempels heeft geregistreerd.
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STAP 7: de gegevens bekijken

- Sluit de EL-USB-2-LCD weer aan op de USB-poort van uw PC
- Start ‘EasyLog USB.exe’ weer op.
-  U kiest ‘Download Data’ (tweede button) voor het uitlezen van uw logger in een txt.-

bestandje. Dit bestandje bewaart u op een locatie naar keuze.
-  Via de button ‘View Previously Saved Data’ kan u, de gegevens van een logbestand naar 

keuze omzetten in grafiekvorm.
-  U ziet de vier drempels als stippellijn. De verticale cursorlijn kunt u met uw muis verplaatsen 

en op deze manier kunt u alle opgeslagen temperaturen en vochtigheden numeriek uitlezen, 
met meetdatum en -tijd. Als derde grafiek ziet u het dauwpunt, dat door de software wordt 
berekend uit de temperatuur- en vochtigheidsgegevens.
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STAP 8 : U wil een rapport maken in Excel?

- Open Excel
- Kies ‘Data’ > ‘Import external data’ > ‘Import Data’
- Ga naar de map met de opgeslagen gegevens en kies de gewenste datum
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- u verkrijgt het onderstaande venster en kies Next

- In het onderstaande venster vinkt u ‘Comma’ aan en kies daarna ‘Next’
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- Hier hoeft u niets te veranderen, kies enkel ‘Finish’
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- Dit is het resultaat:

STAP 9: Logger opnieuw instellen

Nadat dat u de logger heeft uitgelezen, dient u de logger opnieuw in te stellen alvorens u deze 
weer in  gebruik gaat nemen.  
Volg hiervoor weer stap 2 t/m 6.


