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voorwoord en algemene bepalingen

Geachte testo gebruiker,

Bedankt voor de aanschaf van dit testo product. Wij vertrouwen erop dat u hiermee
voor lange tijd plezierig zal werken. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om met
de bediening van de meter vertrouwd te raken, voordat u deze gaat gebruiken. Mochten
zich problemen voordoen die u niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met onze
Helpdesk (z.o.).

algemene bepalingen
Waarschuwingen en belangrijke informatie, die bij het gebruik van dit product van belang
zijn, wordt in deze handleiding als volgt weergegeven:

weergave betekenis opmerkingen

waarschuwing! waarschuwingen zorgvuldig lezen en de  
ernstige lichamelijke verwondingen kunnen vermelde voorzorgsmaatregelen nemen! 
ontstaan als de vermelde voorzorgs- 
maatregelen niet in acht worden genomen

voorzichtig! zorgvuldig lezen en de vermelde 
lichamelijke verwondingen en zaakschade voorzorgsmaatregelen nemen!
kunnen ontstaan als genoemde voorzorgs- nemen!
maatregelen niet in acht worden genomen 

opmerking belangrijke informatie  
in acht nemen

toetsbenaming de toets indrukken

tekst, inhoud van het display de tekst of het symbool 
verschijnt in het display

toets

waarschuwing

voorzichtig

Wijzigingen, van technische gegegevens, beschrijvingen, informatie en afbeeldingen
voorbehouden. 

Microsoft®, Windows®, Excel® en Internet Explorer® zijn geregistreerde
handelsmerken van Microsoft Corporation.

Contactgegevens, zie informatie op achterkant van deze handleiding of bezoek onze
internetsite www.testo.com/service-contact
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1. ingebruikname

Aandachtig lezen voor ingebruikname!
Niet meten aan spanningsvoerende elementen!

Let op de toegelaten opslag- en
transporttemperatuur en de toegelaten bedrijfstemperatuur
(b.v. het meetinstrument beschermen tegen direct zonlicht)!

De V24-kabel (interface) kan op elk ogenblik aangesloten
worden! 
Bij een aangesloten PC-kabel is geen gelijktijdige
printopdracht mogelijk.

Bij het openen van het meetinstrument of onrechtmatig
gebruik van het meetinstrument vervalt de garantie! 

Batterijen plaatsen
Het standaard leveringspakket bevat een 9V-blokbatterij. 

Het batterijhuis aan de achterzijde van het meetinstrument
openen. De blokbatterij erin plaatsen. Let op de polariteit! 
Het batterijhuis opnieuw sluiten.

Voor bijkomende informatie over alternatieve
stroomvoorziening, laadfunctie en kwaliteit van de batterij
verwijzen wij u naar het hoofdstuk “stroomvoorziening“.

1. ingebruikname
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2. eerste meting

2. eerste meting

De handleiding en de bedieningsstructuur garanderen een
snelle start.

Na het opstarten van het meetinstrument worden de actuele
meetwaarden onmiddellijk in het display weergegeven. De in
het instrument opgeslagen gegevens dienen echter
geactualiseerd, resp. gedefinieerd, te worden:

➾ datum/tijd: 
➾ auto off: 
➾ eenheden: 

Sommige instellingen kunnen alleen via de PC-software (zie
bestelgegevens) ingesteld worden:

➾ namen van meetlocaties (8 tekens)
➾ koptekst meetverslag (24 tekens), b.v.

uw firmanaam - wordt bij een afdruk
van de meetwaarden afgedrukt.
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3. beschrijving van het meetinstrument

3. beschrijving van het meetinstrument

3.1 toetsenbord / aansluittoepassing

afdrukken

Aan/Uit

opslaan

Hold/Max/Min/  
gemiddelde
waardenvorming

pijltoetsen voor
het bewegen 
van de cursor

terug naar de
actuele meting/
meetlokatiekeuze

menu-instelling
bevestigen/
functie uitvoeren

Toetsen:
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3. beschrijving van het meetinstrument

3.2 display

➡ De symbolen van de kopregel worden onderstaand
verklaard!

➡ Aanduiding poort en meetgrootheid

➡ Display van de meetwaarden in regel 1

➡ Aanduiding meetlocatie

➡ Tijd / aantal punten voor berekening van gemiddelden

➡ Aanduiding van de meetfuncties

Symboolverklaringen:
Teller voor de meetverslag(protocol)nummers in het geheugen.
Bij handmatig opslaan: nummer van de opgeslagen individuele meting.
Bij automatisch opslaan: nummer van een meetreeks.
Deze teller wordt gebruikt om individuele metingen of een meetreeks bij
het uitlezen van het geheugen weer terug te vinden.

Teller voor het opslaan van een meetcyclus (wordt alleen bij
automatische opslag gebruikt). Hier kan men binnen een meetreeks een
individuele meetcyclus terugvinden.

Handmatig opslaan van een individuele meting door het indrukken van
de geheugentoets . 

Automatische geheugenprogramma wordt gestart na het drukken op
de geheugentoets .

Symbool voor het uitlezen van het geheugen op het display. 

Symbool voor het wissen van de geheugeninhoud.

Als dit symbool weergegeven wordt, is de printfunctie actief.
Het symbool knippert gedurende de overdracht. Druk op de
toets voor het printen op de tafelprinter.

Weergave van de batterij-, resp. accucapaciteit.

Als het binnenste segment niet langer brandt (het symbool knippert),
dan moet de batterij vervangen, of de accu geladen worden. Het
meetinstrument schakelt na 1 minuut automatisch uit.
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4. bediening

4. bediening

4. Instelling van de parameter

geselecteerde Overeenkomstig de geselecteerde parameter knipperende
grootheid cursor in het display (zie 1.) worden de instelfuncties

geactiveerd:

Lux Omschakeling resolutie 1 Lux (meetbereik 32.000 Lux)
10 Lux (meetbereik 100.000 Lux)*

fc Omschakeling resolutie 0,1 fc (meetbereik 3200 fc)
1 fc (meetbereik 10.000 fc)

1.
Actuele meting

manueel of automatisch opslaan, afhan-
kelijk van de instelling (5.)

meetwaarden printen

2. 
Meetfuncties

HOLD

waarde vasthouden

MAX

maximale waarde weergeven

MIN

minimale waarde weergeven

MEAN•
puntgemiddelde

waarden opnemen
gem. waarde weergeven
gem. waarde terugzetten

MEAN

tijdgemiddelde
starten en stoppen
gem. waarde weergeven
gem. waarde terugzetten

ESC
Location

manueel
opslaan

meetwaarde
printen

3.
Meetlocatiekeuze

1... Keuze van 
99 meetlocatie

* Vermenigvuldig display met 10.
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4. bediening

5.
Geheugen-
instellingen

1.
Actuele meting

g e l i j k -
t i j d i g

Automatische uitschakeling
activeren - deactiveren

Instelling: datum

Instelling: tijd

Selecteren van de eenheid

Lux fc

6.
Meetinstrumentconfiguratie

Fabrieksreset

MAN 
manueel
opslaan 
activeren

AUTO
automatisch

opslaan
programmeren

•  Aantal meet-
cycli
kiezen 

• Meetfrequentie
instellen

OUT 
Geheugeninhoud
uitlezen op het

display met
printmogelijkheid

CLEAR
Geheugen wissen
Let op: geheugen
wordt compleet

gewist! Let op:
Knipperend display is actief en wordt met 
bevestigd.

Naar keuze: stroomvoorziening
batterij - accu
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5. actuele meting

5. actuele meting

opstarten / opslaan / afdrukken
Gedurende de actuele meting is via een druk op de toets
de activering van de volgende functies mogelijk:

Meetwaarden opslaan.
Handmatig of automatisch opslaan, afhankelijk van de
geheugeninstelling (hoofdstuk 5).

Printen van de meetwaarden.

batterij-/
accuspanning

I/0

VBAT

7.5

1
Location

Museum

meetlocatie

regel 1

regel 2

824

M.05
MAN

N.0017

Lux

Museum
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6. meetfuncties

6. meetfuncties

6.1 meetwaarden vasthouden, maximum,
minimum

waarde vasthouden

zie punt-/tijdgemiddelde waardenbepaling

actuele meting

maximumwaarde 
vanaf aanvang van de meting

minimumwaarde
vanaf aanvang van de meting

824
HLD

Museum

M.05
MAN

N.0017

Lux

824
Lux

Museum

M.05
MAN

N.0017

x10

856
MAX

Museum

M.05
MAN

N.0017

Lux

612
MIN

Museum

M.05
MAN

N.0017

Lux

Hold
Max/Min

Mean

Hold
Max/Min

Mean

Hold
Max/Min

Mean

Hold
Max/Min

Mean

meetwaarde opslaan

meetwaarde afdrukken

maximumwaarde
opslaan

maximumwaarde
afdrukken

minimumwaarde
opslaan

minimumwaarde
afdrukken

ESC
Location
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6. meetfuncties

6.2 puntgemiddelde Mean•

Hold
Max/Min

Mean

Puntgemiddelde waardenbepaling
alleen voor de meetgrootheid van de 1e regel

824
0

OK MEAN

M.05
MAN

N.0017

Lux

823

5

MEAN

MEAN NEW

M.05
MAN

N.0017

Lux

waarden registreren

gemiddelde bepalen

gemiddelde waarde opslaan

gemiddelde waarde printen

aantal opgeslagen
waarden

gemiddelde waarde

actuele meting

823
Museum

M.05
MAN

N.0017

Lux

Hold
Max/Min

Mean
Hold

Max/Min
Mean

Hold
Max/Min

Mean

nieuwe bepaling
van gemiddelden
mogelijk

ESC
Location

Opmerking voor de opgeslagen of
afgedrukte protocollen:

1. Bij puntgemiddelde
waardenbepaling bevat het
protocol de individuele,
maximale, minimale en de
gemiddelde waarden.

2. Bij tijdgemiddelde
waardenbepaling bevat het
protocol de maximale, minimale
en gemiddelde waarde.

terug naar de actuele meting.ESC
Locat ion



14

6. meetfuncties

6.3 tijdgemiddelde Mean ‰

824

00:15
GO MEAN

M.05
MAN

N.0017

Lux

823
END MEAN

M.05
MAN

N.0017

Lux

00:10
‰

823
00:05

MEAN  NEW

M.05
MAN

N.0017

Lux

‰

‰

tijdsduur van de gemiddelde
waardenbepaling

gemiddelde waarde

tijdgemiddelde starten. 

tijdgemiddelde beëindigen. 

tijdgemiddelde voortzetten 

of

gemiddelde bepalen

gemiddelde waarde opslaan

gemiddelde waarde printen

nieuwe gemiddelde
waardenbepaling
mogelijk

Hold
Max/Min

Mean

actuele meting

824
Museum

M.05
MAN

N.0017

Lux Hold
Max/Min

Mean
Hold

Max/Min
Mean
Hold

Max/Min
Mean
Hold

Max/Min
Mean

824
00:00

START

M.05
MAN

N.0017

Lux

‰

Opmerking voor de opgeslagen of
afgedrukte protocols:

1. Bij puntgemiddelde
waardenbepaling bevat het
protocol de individuele, maximale,
minimale en de gemiddelde
waarde.

2. Bij tijdgemiddelde
waardenbepaling bevat het
protocol de maximale, minimale
en de gemiddelde waarde.

terug naar de actuele meting.
ESC

Locat ion of 
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7. selectie van de meetlocatie

7. selectie van de meetlocatie

De meetlocaties, Location 1...99, zijn standaardmatig 
vanuit de fabriek geïnstalleerd.

Aanvullend kunnen eigen meetlocaties (8 tekens) via de PC-
software in het meetinstrument ingesteld worden.

/ selectie van de meetlocaties

➞ selectie bevestigen en terug naar de meting.

824
Museum

M.05
MAN

N.0017

Lux
1. actuele
meting

01
Location

Museum

ESC
Location

of : 
Vanaf nu worden alle meetgegevens die opgeslagen of
geprint worden, gekoppeld aan de geselecteerde locatie 
of productnaam.

terug naar de 
actuele meting
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8.meetgroothedeninstelling

8. meetgroothedeninstelling

Omschakeling van de meetgrootheid

Omschakeling tussen het meetbereik alsook de Lux- of de 
fc-uitlezing
Lux Lux x 10 / 0,1 fc fc

De geselecteerde uitlezing knippert.

➞ selecteren

➞ selectie bevestigen en terugkeren naar het meetmenu.

uitlezing meetbereik

1 Lux 32.000 Lux

10 Lux 100.000 Lux*

824
Lux

M.05
MAN

N.0017

Lux    Lux

uitlezing meetbereik

0,1 fc 3200 fc

1 fc 10.000 fc

* vermenigvuldig display met 10.
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9. instelling van het geheugen

9.1 overzicht

Om in het geheugenmenu te komen, drukt u op de toets. Het
knipperende geheugensymbool met de toets bevestigen.

4 Geheugeninstellingen zijn mogelijk. Met de gewenste
geheugenmogelijkheid selecteren:

MAN AUTO OUT CLEAR MAN ...

Overeenkomstig de keuze, verschijnt in de kopregel het bijbe-

horende symbool. De functie wordt met geactiveerd.

9. instelling van het geheugen

1. actuele meting

MEMORY

MAN

AUTO

OUT CLEARMAN AUTO AUTO   OUT CLEAR MA

MEMORYMEMORYMEMORY

ESC
Location

ESC
Location

� � � �

instelling meetgrootheden

824
Museum

M.05
MAN

N.0017

LUX
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9. instelling van het geheugen

9.2 manueel / automatisch opslaan

Om in het geheugenmenu te komen, drukt u op de 
toets. Het knipperende geheugensymbool met de
toets     bevestigen.

man
Handmatig opslaan: 
Met elke druk op de toets wordt een individueel
meetprotocol in het meetinstrument opgeslagen. Dit protocol
bevat meetwaarden, meetlocatie, datum en tijd. De teller in
de linkerbovenhoek van het display toont het aantal
opgeslagen verslagen op deze meetlocatie.

Opslaan van een protocol met tijd- of puntgemiddelde 
waardenbepaling: Het protocol bevat MIN-waarde, MAX-
waarde en gemiddelde waarde van de meting en bij
puntgemiddelde waardenbepaling ook de individuele waarde. 

MEMORY

MAN

MAN AUTO

824
Lux

Museum

M.05
MAN

N.0017
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9. instelling van het geheugen

auto
Automatisch opslaan:
Bij deze opslag neemt het meetinstrument automatisch
meetwaarden gedurende een bepaalde tijd op en slaat deze
op (=logger-werking). 
Hiertoe is het aantal op te slagen meetcycli (Cyclus-N.) en
de tijdsduur (Cyclus) te programmeren:

1. Cyclus-N.
Het meetinstrument biedt u automatisch de maximaal
mogelijke meetcycli aan. Het gewenste aantal met / /

instellen. De ingestelde waarde met bevestigen.

2. Cyclus
Tijdsduur kiezen waarin de meetwaarde opgeslagen moet 
worden. De knipperende positie kan met de toets

veranderd worden. De ingestelde waarde met
bevestigen.

Met de toets start het automatisch opslaan. Het
symbool knippert tot de geprogrammeerde meetreeks
opgenomen is.

824
Lux

M.05 N.0017

AUTO

AUTO

AUTO OUT

MORY

660

AUTO

CYCLE-N.

ESC
Location

00
01:30

AUTO

CYCLE  h

min sec

M.06 N.0017

AUTO
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9. instelling van het geheugen

9.3 geheugen uitlezen of afdrukken

Om in het geheugenmenu te komen drukt u op de
toets. Het knipperende geheugensymbool met de
toets bevestigen. Afbreken van de printopdracht
met de toets.

out
1. Geheugeninhoud uitlezen of afdrukken:

Knippert in het display ”OUT” en is de toets
geactiveerd, dan wordt het afdrukken van de gehele
geheugeninhoud gestart. Afbreken van het printen met
de toets .

2. Meetlocatie kiezen:
Wordt de toets geactiveerd, dan verschijnt
vervolgens in het display de keuzemogelijkheden voor de
gewenste meetlocaties. Met de toetsen de
meetlocatie kiezen.
Wordt op deze positie met een printopdracht gestart,
dan worden alle meetprotocollen (meetreeksen en -cycli)
van deze meetlocatie afgedrukt.
Afbreken van het printen met de toets.

3. Meetverslag uitkiezen:
De geselecteerde meetlocatie met bevestigen. 
De teller M.Ox knippert in het display.
Met de toetsen het meetprotocolnr. selecteren.

Start het printen van het geselecteerde
meetprotocol.
Geeft de meetwaarden in het display aan.

Afbreken van het printen met de toets.

4. Meetcyclus kiezen (alleen mogelijk als een meetprotocol
in een meetreeks aanwezig is):
Het geselecteerde meetprotocol met bevestigen.
De teller M.Ox knippert in het display.
Met de toetsen de meetcyclus selecteren.

Start het printen van de geselecteerde meetcyclus.

-toets schakelt steeds een stap terug.ESC
Location

01:13

1998

M.05 N.0017

Museum

01.01

824

M.05 N.0017

Lux

824
Lux

M.05 N.0017

OUT CLEAR

MEMORY

01
Location

Kanal   1

ESC
Location

ESC
Location

ESC
Location

ESC
Location

ESC
Location
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9. instelling van het geheugen

9.4 geheugeninhoud wissen / afdrukvoorbeeld

Om in het geheugenmenu te komen drukt u op de
toets. Het knipperende geheugensymbool met de
toets bevestigen.

clear geheugen wissen:

CLEAR MA

MEMORY

YES  NO

CLEAR

NO  YES

CLEAR

geheugen wordt 
niet gewist.

geheugen wordt
compleet gewist.

actuele meting

MEMORY

MAN

MAN AUTO

824
Lux

Museum

M.05
MAN

N.0017

°C

\ Firma Mustermann

31.08.1998

11:26:05

Museum

M.01

31.08.1998

11:20:05

1: 725 Lux

Info :

afdruk van een manuele
opslag:

firmanaam
datum van de afdruk

meetlocatie
meetprotocol

starttijd van de registratie

meetcyclus

afdruk van een automatische opslag:

Firma Mustermann
31.08.1998  11:27:32
Museum
M.05
31.08.1998  11:26:59

cycle 00:00:02

1:Lux
01 653
02 652
03 650
04 690
05 705
06 710
07 695
08 675
09 638
Info :
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10. Meetinstrumentconfiguratie

10. meetinstrumentconfiguratie

10.1 stroomspaarfunctie / stroomvoorziening

Met de toets kunt u van de actuele meting naar elk
willekeurig menu omschakelen.

De toets gedurende het inschakelen ( -
toets) ca. 2 seconden ingedrukt houden.

De knipperende functie kan met de toetsen
gewijzigd of met bevestigd worden.

Stroomspaarfunctie
Auto-OFF-functie is ingeschakeld (”ON”)

Indien 5 minuten geen toets geactiveerd wordt of
geen communicatie met de PC plaatsvindt,
schakelt het meetinstrument automatisch uit.

Uitzonderingen:
- met aangesloten netvoeding wordt het

meetinstrument niet uitgeschakeld
- met tijd- en puntgemiddelde

meetwaardenbepaling wordt de functie
gedeactiveerd

- automatische registratie:
de functie is alleen actief als de geheugencycli
>1 min. geprogrammeerd zijn

- het meetinstrument schakelt bij een actieve
functie (cyclus >1 min) bij het meettijdstip
automatisch aan en weer uit.
Dit gebeurt ook wanneer het instrument wordt
uitgeschakeld via de toets nadat de
stroomspaarfunctie is geactiveerd.

ESC
Location

A
ut

o-
of

f-
fu

nc
tie

: a
an

/u
it

g e l i j k -
t i j d i g

AUTO-OFF

ON OFF
AUTO-OFF

OFF ON

S
tr

oo
m

vo
or

zi
en

in
g

�

BAT   ACCU

BAT   ACCU
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10. Meetinstrumentconfiguratie

Stroomvoorziening
Batterijwerking met 9V-blokbatterij, alkaline IEC 6LR61. 

Accuwerking met Testo-accu (bestelnr. 0515.0025), 
Type: Ni-MH IEC 6F22.
Bij een lege accu: 
de accu in het externe laadinstrument (bestelnr. 0554.0025)
laden.

Opmerking:
Indien de batterij / accu niet in het instrument aanwezig is,
blijven de ingestelde waarden (datum/tijd) en de
geheugeninhoud gedurende ca. 10 minuten bewaard.

De batterij-/accucapaciteit wordt in het display weergegeven:
100 %

75 %
50 %
25 %  (het laatste gedeelte knippert 

-- de accu/batterij is bijna leeg) 
0 %  (de batterij vervangen / accu laden)

het instrument schakelt na 1 minuut
uit.
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10. Meetinstrumentconfiguratie

10.2 datum / tijd instellen

Datum instellen

De knipperende positie in het display kan worden 
ingesteld.

- / = waarde scrollen/ = volgende positie

Tijd instellen

De knipperende positie in het display kan worden 
ingesteld.

- / = waarde scrollen/ =  volgende positie

10.3 selecteren van de eenheid / fabrieksreset

Lux fc
De geselecteerde meeteenheid knippert

➞ selecteren
bevestigen van de selectie

Bij een fabrieksreset worden alle instellingen in de
meetinstrument-configuratie op de standaardinstellingen
gezet:
- „AUTO OFF“ wordt op „ON“ gezet
- De eenheid „Lux“ wordt geactiveerd

bevestigt de selectie en schakelt over naar de actuele
meting.

Unit

Lux fc

actuele meting

�

E
en

he
id

 s
el

ec
te

re
n

11:25
Time

01.01
Date

D
at

um
/t

ijd
 in

st
el

le
n 1998
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11. foutmeldingen

11. foutmeldingen

Foutmelding Mogelijke oorzaak Oplossing
Memory full het geheugen is vol geheugen wissen

het meetbereik is de meetwaarden 
is overschreden liggen buiten het

toegelaten meet-
bereik; de uitlezing
omschakelen

de verbindingskabel gelieve u te wenden
met de voeler is tot de Technische
onderbroken Dienst van testo
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12. technische gegevens

12. technische gegevens

Sensor: silicium-fotodiode

Meetbereik: 0...100.000 Lux

Nauwkeurigheid: volgens DIN EN 13032-1
f1 = 6 %
f1 = V (l)-aanpassing
f2 = 5 %
f2 = cos-berekening

Uitlezing 0...3.200 fc 0,1 fc
omschakelbaar: 0...10.000 fc 1    fc

Uitlezing: 2-regelig LCD en
2 matrixregels

Levensduur v.d. 9 V IEC 6F22
batterij: > 50 h Alkaline

Batterij- automatisch
controle: in 4 stappen

Bedrijfs-
temperatuur: 0...+50 °C

Opslag-
temperatuur: -20...+70 °C

Afmetingen: 220 x 68 x 50 (meetinstrument)

Gewicht: 500 gr (incl. verpakking)

Garantie: - 24 maanden voor het meetinstrument
- 12 maanden voor de voeler

Garantierichtlijnen: bezoek onze website
www.testo.com/warranty

EC Richtlijnen 2004/108/EC
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13. bestelgegevens

Bestelgegevens testo 545

Meetinstrument en toebehoren
Bestelnr.

testo 545 0560 0545
incl. sensor, batterijen, handleiding
en kalibratieprotocol

TopSafe (onverwoestbare beschermhuls) 0516 0441
incl. tafelsteun en bevestigingsclip, ter bescherming 
van het meetinstrument tegen stoten, vuil...

Testo-protocolprinter, 0554 0547
met 4 mignon-batterijen en 1 rol thermopapier
voor het registreren van meetgegevens, meetlocatie 
met datum en tijd

Comfort software “Professional” voor 0554 0830
gegevensverwerking
incl. databank, tabel- en grafiekfuncties, 
gegevensanalyse, trendcurve

Transportkoffer 0516 0445
voor het veilig opbergen van het meetinstrument, 
TopSafe, sensor en Testo-protocolprinter

RS232-verbindingskabel 0409 0178
voor de verbinding van het meetinstrument ↔ PC voor
gegevensoverdracht

ISO-kalibratiecertificaat 0520 0010
kalibratiepunt 1000 Lux
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