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1 Gebruik van de datalogger 

 

Installeer het softwareprogramma Hanlog32USB van de meegeleverde USB-stick op je computer. 

Om de datalogger te kunnen gebruiken, moet je hem eerst programmeren. Laat hem loggen (d.i. 

meten en in zijn geheugen opslaan) zolang dat nodig is en download daarna de meetgegevens. Na het 

downloaden kan je de datalogger herprogrammeren, waardoor het geheugen gewist wordt en je een 

nieuwe meetcampagne kan starten. 

1.1 Het programmeren van de datalogger 
 

1. Open de software Hanlog32USB en verbind de datalogger via de meegeleverde USB-kabel met 

de computer. De eerste maal zal de computer automatisch een stuurprogramma installeren. 

Onderaan het venster in de statusbalk wordt aangegeven dat de logger goed aangesloten is. 

2. Klik in het startmenu op de knop Setup Datalogger. Een nieuw dialoogvenster opent met de 

huidige instellingen van de datalogger.  

3. Verander het veld Logging Interval in het gewenste meetinterval, d.i. om de hoeveel tijd het 

toestel een meting moet opslaan. Bijvoorbeeld een interval van 30 minuten noteer je als 

00:30:00. Een interval van 15 minuten is een goede standaardkeuze.  

4. Zet de instelling onder Memory Full op Stop Logging. als het geheugen vol is. Dan raak je geen 

gegevens kwijt.  

5. Noteer achter Identification een geheugensteuntje zoals de plaats waar de datalogger zal 

meten. Dit is vooral aangewezen als je meerdere loggers gebruikt. 

6. Stel indien gewenst een alarm in. Je kan een minimum en maximum waarde noteren voor de 

parameter temperatuur. Als je het tweede tabblad opent, zie je dezelfde velden voor de 

relatieve vochtigheid. 

7. Klik op de knop Program Logger rechtsonder om een nieuwe meetperiode te starten. DEZE 

ACTIE WIST ALLE OUDE GEGEVENS UIT HET GEHEUGEN. 

8. Het dialoogvenster Start Time verschijnt. Standaard staat de datum van vandaag ingevuld. Om 

de logger later te laten beginnen, verander je datum en tijd. De starttijd moet minstens één 

minuut in de toekomst liggen. 

9. Klik op OK. Zodra de melding Logger succesfully started verschijnt, is de programmering in 

orde. Onder de ingestelde starttijd kan je nog aflezen wanneer het geheugen vol zal zijn aan 

het huidige meetinterval. 

Je kan het toestel loskoppelen van de computer. Het is nu klaar voor gebruik. 



1.2 Het downloaden van de datalogger 
 
Het downloaden van de verkregen meetgegevens op je computer laat toe om ze te analyseren en de 

nodige conclusies te trekken.  

1. Open de software Hanlog32USB en verbind de datalogger via de meegeleverde USB-kabel met 

de computer. 

2. Klik in het startmenu op de knop Download Datalogger. Een nieuw dialoogvenster opent met 

de huidige instellingen van de datalogger. 

3. Klik op Download. 

De statusbalk onderaan het venster geeft het downloadpercentage weer. 

Wanneer alle gegevens uit het geheugen gedownload zijn, zegt de statusbalk ‘Download 

Complete’. Het aantal meetgegevens in de datalogger verschijnt in de lege velden verschijnen.  

4. Klik nu op File Data om de gegevens op te slaan op je computer. Geef een bestandsnaam in en 

klik op Save. 

De datalogger is nu klaar om geprogrammeerd te worden voor een nieuwe sessie. 

1.3 Grafiek bekijken en gegevens exporteren 
 

5. Klik in het startmenu op de knop Graph Data. Selecteer het juiste bestand op je computer om 

te openen. De software toont automatisch een grafiek van de laatste week van de metingen.  

6. Ga met de pijtjes na voor of achter in de tijd. Gebruik de zoomknoppen om meer gegevens 

tegelijk te bekijken.  

Klik op het icoon met de gereedschappen en vervolgens op Export Data om je gegevens te exporteren. 

Je kan de metingen in tekstvorm opslaan als een .txt-bestand. Dit kan je vervolgens openen met een 

programma zoals Microsoft Excel voor verdere analyse. 

2 Troubleshooting 

2.1 Abnormaal display bij een logger die nog niet of een tijdlang niet 

gebruikt werd (waarvan de batterij eruit genomen is) 
 

Het is normaal dat een datalogger met een nieuwe batterij even tijd nodig heeft om op te starten. 

Wacht enkele minuten af.  

Er kunnen rare waarden, een pinkende display of cijfercombinaties staan zoals 255 met daaronder een 

7. Soms is er ook niets te zien op de display, terwijl een zeker een volle batterij in zit.  

1. Open het softwareprogramma op de computer. 

2. Sluit de logger aan met behulp van de USB-kabel 

3. Programmeer de logger zoals eerder beschreven. Geef een Start Time aan twee of drie 

minuten in de toekomst. Normaal gezien verschijnen dan T° en RV.  



Helpt dit niet? Neem dan contact op met uitleendienst@faro.be. 

2.2 De waarden voor T° en RV op het display wijken sterk af van de 

verwachting of van andere loggers, of de waarden lijken absurd 
 

Mogelijk heeft iemand de datalogger per ongeluk in kalibratiemodus gezet.  

1. Start het softwareprogramma en klik op Calibrate Logger.  

2. Er verschijnt een venster: klik daarin op Calibration mode.  

3. De waarden die daar verschijnen horen er zo uit te zien: 

 

Temperature (T) Relative humidity (RH) 

50°C => 428 

25°C => 1000 

0°C => 2104 

76 => 2541 ofwel 2591 

54 =>1806 ofwel 1856 

11 => 368 ofwel 418 

4. Mochten de waarden afwijken, pas deze dan aan. 

5. Klik op Opslaan. 

6. Koppel de logger los. Er verschijnen normaal de cijfers 1 en 7. Het kan nu meerdere minuten 

tot een kwartier duren vooraleer de normale T° en RV display verschijnt. 

Helpt dit niet? Neem dan contact op met uitleendienst@faro.be. 
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