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Algemene opmerkingen
Gelieve deze handleiding grondig door te lezen en zich met dit meetinstrument voldoen-
de vertrouwd te maken, alvorens het in de praktijk te gebruiken. Bewaar deze handlei-
ding binnen handbereik zodat u ze op elk gewenst ogenblik kunt raadplegen. 

Dit document beschrijft de software met de programmataal nederlands. 

Pictogrammen
Symbool Betekenis     

  geeft een belangrijke opmerking weer.    
 

Tekst de tekst verschijnt op het display of de PC-monitor  
  de cursor op het genoemde element plaatsen en met de  

 linkermuistoets aanklikken. *
  de cursor op het genoemde element plaatsen en met de  

 rechtermuistoets aanklikken. *

* weergaven hebben betrekking op de standaard-muisconfiguratie (linkertoets: markeren, rechtertoets: context-
menu)

Merken
Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft-Corporation in de USA en / of andere 
landen.
Intel en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation in de USA en / of andere landen.
Andere merken of productnamen zijn eigendom van de respektievelijke houder.
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A. Correct gebruik
De configuratie- en uitleessoftware testo easyheat is een uitbreiding van de mogelijkhe-
den met de meetinstrumenten testo 312-4, testo 314, testo 320, testo 324, testo 330 
en testo 380 en bevat talrijke nuttige functies:
- configuratie van het meetinstrument via de software.
- beheer van klant-, installatie- en meetgegevens. 
- import van gegevens en export van gegevens naar het meetinstrument. 
- creëren, bewaren en printen van meetprotocols uit geïmporteerde gegevens. 
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B. Software gebruiken

B.1 Systeemvereisten
Besturingssysteem

De software draait op de volgende besturingssystemen:

- Windows® 7

- Windows® 8

- Windows® 10

- Anderen: op verzoek

Computer

De computer moet voldoen aan de vereisten van de corresponderende besturingssyste-
men. Ook aan de volgende vereisten moet worden voldaan:

- Interface USB 2.0 of hoger

- Internet Explorer 5.0 SP1 of hoger

- Hard disk (min.): 150 MB free memory

- Microsoft® .Net 4 Framework: 2GB
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B.2 Software installeren
Voor de installatie onder Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10 zijn administra-
torrechten vereist. 
Na de installatie is de invoer van een licentiesleutel vereist. Zonder deze invoer loopt 
de software enkel als demo-versie met beperkte functiemogelijkheden (tijdsbeperking 
van 30 dagen) 
Bij de eerste opstart van de software verschijnt automatisch een venster voor de 
invoer van de licentiesleutel. 

1 CD in de lezer plaatsen.

 Indien het installatieprogramma niet automatisch wordt opgestart:

 In de CD directory (toegang via My Computer of Windows Explorer) het bestand 
TestoSetup.exe starten (  dubbelklik).

2 Volg de aanwijzingen van het installatieprogramma. 

- De Testo easyHeat software wordt geinstalleerd.

B.3 Software starten
  ( ) Ý programma Ý testo Ý testo easyheat configuratie- en uitleessoftware ( ). 

- Het programma wordt geopend. De programmataal stemt overeen met de taal van 
het besturingssysteem. 

- Bij de eerste opstart van de software verschijnt automatisch een venster voor de 
invoer van de licentiesleutel.

 De licenctiesleutel invoeren (bevindt zich op de verpakking van de CD -> OK ( ).

De functies in de software zijn afhankelijk van de landsversie van het aangesloten 
meetinstrument en van het aantal en type meetinstrumenten waarvoor de software 
per licentiesleutel vrijgegeven werd.

B.4 Verbinding maken
testo 314

Verbinding via RS232-interface

Voor de verbinding van de testo 314 met een PC is de “verbindingskabel PC / meetinst-
rument 0409 0178” vereist.

1 De verbindingskabel aansluiten op de seriële interface van de PC. 

2 De verbindingskabel aansluiten op de RS 232 -verbinding van het meetinstrument. 
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3 Het meetinstrument aanschakelen (  ). 

Verbinding via USB seriële adapter

Voor de USB seriële verbinding van de testo 314 met een PC is de “verbindingskabel 
PC / meetinstrument 0409 0178” en een USB-seriële adapter (verkrijgbaar in de handel) 
vereist.

1 De USB-seriële adapter aansluiten op de USB-stekker van de PC. 

2 De verbindingskabel aansluiten op de RS 232 -verbinding van het meetinstrument. 

3 De USB-seriële adapter met de verbindingskabel verbinden. 

4 Het meetinstrument aanschakelen (  ). 

testo 330 en testo 324

Voor de verbinding van de testo 330 of testo 324 met een PC is de “verbindingskabel 
PC / meetinstrument 0449 0047” vereist.

1 Installeer de Testo USB-driver. Hiervoor het programma Install Testo USB Driver in 
de map USB Driver op de CD selecteren. 

1 De verbindingskabel aansluiten op de USB- interface van de PC. 

2 De verbindingskabel aansluiten op de USB-verbinding van het meetinstrument. 

3 Het meetinstrument aanschakelen ( ). 

Als alternatief kan de testo 330 en/of testo 324 via een IrDA-interface of via Bluetooth 
ingesteld worden, zie Instellingen, Configureren, Instrumenten, blz. 61.

Tijdens de gegevensuitwisseling schakelt het meetinstrument over naar de Slave Mode, 
waarbij de bedieningstoetsen van het meetinstrument geblokkeerd zijn. Indien geen 
gegevensuitwisseling plaatsvindt, wordt de Slave Mode beëindigd en kan het meetinst-
rument zoals gewoonlijk via de bedieningstoetsen gestuurd worden. 

testo 312-4

Verbinding via RS232-interface

Voor de verbinding van de testo 312-4 met een PC is de “verbindingskabel PC / mee-
tinstrument 0409 0178” vereist.

1 De verbindingskabel aansluiten op de seriële interface van de PC. 

2 De verbindingskabel aansluiten op de RS 232 -verbinding van het meetinstrument. 

3 Het meetinstrument aanschakelen (  ). 

Verbinding via USB seriële adapter

Voor de USB seriële verbinding van de testo 314 met een PC is de “verbindingskabel 
PC / meetinstrument 0409 0178” en een USB-seriële adapter (verkrijgbaar in de handel) 
vereist.
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1 De USB-seriële adapter aansluiten op de USB-stekker van de PC. 

2 De verbindingskabel aansluiten op de RS 232 -verbinding van het meetinstrument. 

3 De USB-seriële adapter met de verbindingskabel verbinden. 

4 Het meetinstrument aanschakelen (  ). 

testo 320

De micro-USB-voedingskabel is nodig om de testo 320 aan te sluiten op een PC.

1 Installeer de testo USB-driver. Selecteer het programma Install testo USB driver in de 
map USB Driver op de CD.

2 Sluit de aansluitkabel aan op een USB-poort op de PC. 

3 Sluit de verbindingskabel aan op de USB-poort van het meetinstrument.

4 Het meetinstrument aanschakelen ( ).

Als alternatief kan de testo 320 kan worden ingesteld met behulp van een IrDA interface 
of Bluetooth, zie Instellingen - Configureren - Instrumenten, pagina 61. 

Het meetinstrument schakelt over naar Slave Mode tijdens de gegevensoverdracht, 
de instrument knoppen zijn uitgeschakeld in deze modus. Zodra de gegevens niet 
meer worden overgedragen, wordt Slave Mode beëindigd en na ca. 30s kan het 
meetinstrument worden als normaal bediend via de knoppen.
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C. Bediening

À	Snelmenulijst: snelle toegang tot de vastgelegde modules
Á	Testo-tab: mogelijkheid voor een uitbreiding van de licentie
Â	Multifunctionele lijst: toont de beschikbare modules, gesorteerd volgens modulegro-

ep. 
 Module openen: de gewenste module selecteren, bijv. Configuratie  ( ). 

De modules kunnen ook via de snelmenulijst geopend worden. De menu’s heb-
ben dezelfde benaming als de respektievelijke modulegroepen.
Sommige modules kunnen pas geopend worden, na het opslaan van gegevens, 
of voor in andere modules bepaalde gegevens gemarkeerd werden.
Bij een geactiveerde module verschijnt de startpagina die de meest gebruikte 
modules bevat voor een directe toegang (favorieten). 
Sommige modules bevatten meerdere mappen (bijv. de module testo 330 confi-
gureren):

 Map openen: de gewenste map in het modulevenster selecteren, bijv. Instru-
ment  ( ).

Ã	Werkgebied: het werkgebied is de ruimte waar alle instellingen worden uitgevoerd. 
 

Via F11 kunt u tussen de standaardweergave en de Full Screen-weergave van de 
werkruimte omschakelen.  
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D. Toepassingsvoorbeeld
Dit hoofdstuk beschrijft, aan de hand van een voorbeeld, de belangrijkste stappen die bij 
een typische toepassing van de software vereist zijn. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van alle functies van de software verwijzen we naar 
de menu’s, blz. 14.

Software configureren

1 Instellingen ( ) Ý   configuratie ( ).

2 Eigen gegevens ( ) Ý adresgegevens invoeren/wijzigen.

3 Klantgegevens ( ) Ý gewenste functies activeren.

4 Back-up ( ) Ý gewenste instellingen doorvoeren.

5 Wijzigingen overnemen: Gereed ( ).

Meetinstrument configureren (testo 314, testo 320, testo 324, testo 330)

1 testo 314 ( ) Ý testo 314 configureren ( ), 
testo 320 ( ) Ý testo 320 configureren ( ), 
testo 330 ( ) Ý testo 330 configureren ( ). 
testo 330 + 380 ( ) Ý testo 330 configureren ( ),

2 Printer tekst ( ) Ý Eigen adresgegevens ( ) Ý Toepassen ( ).

Meetinstrument configureren (testo 312-4)

1 testo 312-4 ( ) Ý testo 312-4 configureren ( ),

2 Printer tekst ( ) Ý Print regel ( ) Ý Opslaan ( ).

Meetinstrument configureren (testo 324)

1 testo 324 ( ) Ý testo 314 installeren ( ),

2 Printer tekst ( ) Ý Regels invullen ( ) Ý Gereed ( ).

Nieuwe klant aanmaken

1 Klant ( ) Ý   Nieuwe klant aanmaken ( ). 

2 De gegevens van de nieuwe klant in de respektievelijke velden invoeren Ý Klaar ( ).

Nieuwe meetlocatie toevoegen

1 Locaties ( ) Ý  Nieuwe meetlocatie toevoegen ( ).

2 De gegevens van de nieuwe locatie in de respektievelijke velden in de mappen Locatie, 
Installatie, Ketel en Brander invoeren Ý Opslaan ( ).
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Meetlocatie(s) naar het meetinstrument overdragen

1 Selecteer een meetinstrument (bijv. testo 324) tab Ý Upload meet locaties

2 De meetlocatie(s) in de map Meetlocaties op de PC selecteren ( ) Ý Upload ( ).

Metingen uitvoeren

 De meetlocatie activeren, de meting doorvoeren en de meetwaarden bewaren: 
zie handleiding van testo 314, testo 312-4, testo 320, testo 330 of testo 380.

Meetprotocols uit het meetinstrument inlezen

1 Selecteer een meetinstrument (bijv. testo 324) tab Ý Download meet locaties

2 De meetprotocols in de map Metingen in meetinstrument selecteren ( ) Ý Download (
).

Meetprotocols weergeven en printen

1 Metingen ( ) Ý Meting zoeken ( ). 

2 Meetprotocol selecteren ( ) Ý Tonen ( ).

3 Meetprotocol printen: Afdrukken ( ).

3 Selecteer rapport template ( ) Ý OK ( ).
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E. Functies

E.1 Algemeen

E.1.1 Terugbladeren
 Naar de vorige module terugbladeren: Algemeen ( ) Ý  Terug ( ). 

E.1.2 Startpagina
 De startpagina openen: Bestand ( ) Ý  Startpagina ( ). 

De startpagina bevat de meest gebruikte modules die gemakkelijk kunnen geselecteerd 
worden (favorieten).

E.1.3 Afsluiten
 Programma beëindigen: Bestand ( ) Ý  Afsluiten ( ). 

- Indien (bij wijzigingen) de gegevens nog niet werden opgeslagen, verschijnt het vens-
ter Opslaan gegevens. In dit venster heeft u de volgende opties:

· Volledige back-up: alle gegevens worden volledig bewaard.
· Veranderingen opslaan: enkel de veranderingen sedert de laatste back-up worden 

bewaard.
· Nu niet opslaan: het programma wordt zonder back-up beëindigd.
 Opslaan gegevens: de gewenste optie selecteren ( ) Ý OK ( )  
Ý OK ( ). 
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E.2 Klanten

In het menu Klant kunnen de modules Klant zoeken, Klantgegevens bekijken, Klantgegevens aanpas-
sen, Nieuwe klant aanmaken en Klantgegevens importeren geopend worden. 

E.2.1 Klant zoeken
Met de module Klant zoeken kunnen klanten met behulp van zoekcriteria of via een alfabe-
tisch register gezocht worden. 

Module openen

 Klant ( ) Ý  Klant zoeken ( ). 

E.2.1.1 Klantenlijst
   ( ).

 Het gewenste zoekcriterium (voorwaarde) voor een veld selecteren ( ).

- 
Alle klanten, waarvan de naam voldoet aan de geselecteerde voorwaarde in het veld 
Klantnummer, worden weergegeven. 

- Indien in de zoekopdracht meerdere zoekcriteria worden ingegeven, dan worden enkel 
de klanten weergegeven waarbij voldaan wordt aan alle zoekcriteria. 

Klant activeren

Indien geen klant geactiveerd is, kunnen de modules Toon klant en Klantgegevens aanpassen 
niet geopend worden.

 Klant selecteren ( ).

- De geselecteerde klant wordt in kleur weergegeven.

Klantgegevens bekijken

 Klant activeren ( ) Ý  Klantgegevens bekijken ( ).

- De module Klantgegevens bekijken wordt geopend, zie Klantgegevens bekijken, blz. 16.
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Klantgegevens aanpassen

 Klant activeren ( ) Ý  Klantgegevens aanpassen ( ).

- De module Klantgegevens aanpassen wordt geopend, zie Klantgegevens aanpassen, blz. 
17.

Klanten verwijderen

 Klant zoeken ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- De klant wordt verwijderd.

Indien een klant wordt verwijderd, worden alle meetlocaties en metingen van deze 
klant uit het geheugen verwijderd.

Nieuwe klant aanmaken

  Nieuwe klant aanmaken ( ).

- De module Nieuwe klant aanmaken wordt geopend, zie Nieuwe klant aanmaken, blz.18.

E.2.2 Klantgegevens bekijken
Met de module Klantgegevens bekijken kunnen de adresgegevens en de opgeslagen instal-
laties van een klant weergegeven worden. 

Module openen

De module Klantgegevens bekijken kan enkel geopend worden, wanneer in de module 
Klant zoeken een klant geactiveerd werd, zie Klant zoeken, blz. 15. 

 Klant ( ) Ý  Klant zoeken ( ). 

De module Klantgegevens bekijken is onderverdeeld in twee delen. Het bovenste gedeelte 
bevat de map Adres, het onderste gedeelte bevat de map Locatielijst.

E.2.2.1 Adres

Adres wijzigen

 Wijzigen ( ).

- De module Klantgegevens aanpassen wordt geopend, zie Klantgegevens aanpassen, blz. 17

Klant verwijderen

 Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- De klant wordt verwijderd.

Klant zoeken

 Zoeken ( ).

- De module Klant zoeken wordt geopend, zie Klant zoeken, blz. 15.

E. Functies16



E.2.2.2 Locatielijst

Meetlocatie activeren

Indien geen meetlocatie geactiveerd is, kunnen de modules Meetlocatie data tonen en 
Meetlocatie gegevens aanpassen niet geopend worden.

 Meetlocatie activeren ( ).

- De geselecteerde locatie wordt in kleur weergegeven.

Meetlocatie data tonen

 Meetlocatie selecteren ( ) Ý Weergeven ( ).

- De module Meetlocatie data tonen wordt geopend, zie Meetlocatie data tonen, blz. 20.

Meetlocatie gegevens aanpassen

 Meetlocatie selecteren ( ) Ý Wijzigen ( ).

- De module Meetlocatie gegevens aanpassen wordt geopend, zie Meetlocatie geg. aanpassen, blz. 21

Meetlocatie verwijderen

 Meetlocatie selecteren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- De meetlocatie wordt verwijderd.

Indien een meetlocatie wordt verwijderd, worden alle metingen van deze meetlocatie 
uit het geheugen verwijderd

Nieuwe meetlocatie toevoegen

 Nieuw ( ).

- De module Nieuwe meetlocatie toevoegen wordt geopend, zie Nieuwe meetlocatie toevoe-
gen, blz. 21.

E.2.3 Klantgegevens aanpassen
Met de module Klantgegevens aanpassen kunnen bestaande klantgegeven gewijzigd wor-
den. 

Module openen

De module Klantgegevens aanpassen kan enkel geopend worden, wanneer in de module 
Klant zoeken een klant geactiveerd werd, zie Klant zoeken, blz. 15. 

 Klant ( ) Ý  Klantgegevens aanpassen ( ). 

Klantgegevens aanpassen

 Wijzigingen van de klantgegevens in de respektievelijke velden invoeren Ý Klaar ( ).

- De module Klantgegevens bekijken wordt geopend, zie Klantgegevens bekijken, blz.16.
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E.2.4 Nieuwe klant aanmaken
Met de module Nieuwe klant aanmaken kan een nieuwe klant gecreëerd worden. 

Module openen

 Klant ( ) Ý  Nieuwe klant aanmaken ( ). 

 De nieuwe klantgegevens in de respektievelijke velden invoeren Ý Klaar ( ).

- De module Klantgegevens bekijken wordt geopend, zie Klantgegevens bekijken, blz. 16.

E.2.5 Klantgegevens importeren
Met de module Klantgegevens importeren kunnen bestaande klantgegevens uit andere toe-
passingen geïmporteerd worden. 

Module openen

 Klant ( ) Ý  Klantgegevens importeren ( ). 

Gegevens importeren

Voor het importeren van de klantgegevens dient u deze gegevens in een ondersteunend 
import-formaat om te zetten:
· Tekstbestand met scheidingstekens (komma, puntkomma, tab)
· Microsoft® Access® database
· Microsoft® Excel® werkblad
Gebruikelijke programma’s (bv. Microsoft® Outlook®) ondersteunen in principe één van 
de genoemde formaten. 

1 Import-formaat selecteren ( ) - Zoeken ( ).

2 Het te importeren bestand selecteren.

Bij het importeren van een Access database eventueel:

 Gebruiker en passwoord ingeven.

3 Verder > ( ).

Bij het importeren van een Excel werkblad eventueel:

 Werkblad selecteren ( ) Ý Verder >.

Bij het importeren van een Access database eventueel :

 Tabel selecteren ( ) Ý Verder >.

Import-gegevens definiëren

Na het lezen van de gegevens moeten de gegevensvelden gedefinieerd worden. Enkel 
gedefinieerde gegevensvelden worden overgenomen.
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Bij de import uit een tekstbestand bevat de eerste regel mogelijk geen adresgege-
vens. Indien nodig:

 Eerste regel negeren ( ).

1 Gegevenskolom ( ) - gewenste gegevensveld  selecteren ( ).

- Het import-gegevensveld wordt toegekend aan het gewenste gegevensveld.

2 Stap 1 herhalen voor alle vereiste gegevensvelden.

Indien het gegevensveld Klantnummer voor een klant leeg is, wordt automatisch een 
klantnummer toegewezen. 
Indien het gegevensveld Klantnummer voor een klant beschikbaar is, maar het klant-
nummer is in de configuratie- en uitleessoftware reeds bezet, dan worden de 
beschikbare gegevens vervangen door de importgegevens.  
Indien het gegevensveld Naam /firma voor een klant leeg is, dan worden deze klantge-
gevens niet geïmporteerd.

3 Overnemen ( ) Ý OK ( ).

- De module Klant zoeken wordt geopend, zie Klant zoeken, blz. 15.
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E.3 Locaties

Via het menu Locaties kunnen de modules Meetlocatie data tonen, Meetlocatie gegevens aanpas-
sen, Nieuwe meetlocatie toevoegen en Barcodes afdrukken geopend worden.

E.3.1 Meetlocatie data tonen
Met de module Meetlocatie data tonen kunnen de installatiegegevens en de bewaarde 
meetgegevens van een installatie weergegeven worden. 

Module openen

Bij een geactiveerde modulegroep / geactiveerde menu Klant (Instellingen - Configureren 
- Programma): de module Meetlocatie data tonen kan enkel geopend worden, wanneer in 
de module Klantgegevens bekijken een meetlocatie geactiveerd werd, zie Klantgegevens 
bekijken, blz. 16. 

 Locaties ( ) Ý	  Meetlocatie data tonen ( ). 

De module Meetlocatie data tonen is onderverdeeld in twee delen. Het bovenste gedeelte 
bevat de mappen Locatie, Eigenaar, Installatie, Ketel en Brander, het onderste gedeelte bevat 
de map Meetgegevens en Opdrachten. De map Opdrachten is enkel beschikbaar wanneer de 
modulegroep / het menu Opdrachten geactiveerd is (Instellingen - Configureren - Programma).

E.3.1.1 Locatie, Eigenaar, Installatie, Ketel, Brander
Informatie over de meetlocatie wordt weergegeven.

E.3.1.2 Metingen

Meetprotocol activeren

Indien geen meetprotocol geactiveerd is, kan de module Meting tonen niet geopend 
worden.

 Meetprotocol activeren ( ).

- Het geselecteerde meetprotocol wordt in kleur weergegeven.
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Meetprotocol tonen

 Meetprotocol activeren ( ) Ý Tonen ( ).

- De module Meting tonen wordt geopend, zie Meting tonen, blz. 24.

Meetprotocol verwijderen

 Meetprotocol activeren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- Het meetprotocol wordt verwijderd.

E.3.1.3 Opdrachten

Nieuwe opdracht

 Nieuw ( ).

- De module Nieuwe opdracht wordt geopend, zie Nieuwe opdracht, blz. 28.

Opdracht verwijderen

 Opdracht activeren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- De opdracht wordt verwijderd.

E.3.2 Meetlocatie gegevens aanpassen 

Met de module Meetlocatie gegevens aanpassen kunnen bestaande meetlocaties gewijzigd 
worden. 

Module openen

Bij een geactiveerde modulegroep / geactiveerde menu Klant (Instellingen - Configureren 
- Programma): de module Meetlocatie gegevens aanpassen kan enkel geopend worden, 
wanneer in de module Klantgegevens bekijken een meetlocatie gemarkeerd werd, zie 
Klantgegevens bekijken, blz. 16. 

 Locaties ( ) Ý  Meetlocatie gegevens aanpassen ( ). 

Gegevens aanpassen

 Wijzigingen van de locatiegegevens in de respektievelijke velden invoeren Ý Klaar ( ).

- De module Meetlocatie data tonen wordt geopend, zie Meetlocatie data tonen, blz. 20.

E.3.3 Nieuwe meetlocatie toevoegen
Met de module Nieuwe meetlocatie toevoegen kan een nieuwe meetlocatie gemaakt worden. 

Module openen

 Locaties ( ) Ý  Nieuwe meetlocatie toevoegen ( ). 

E. Functies 21



 De gegevens van de nieuwe meetlocatie in de respektievelijke velden in de mappen 
Locatie, Installatie, Ketel en Brander invoeren Ý Klaar ( ).

- De module Meetlocatie data tonen wordt geopend, zie Meetlocatie data tonen, blz. 20.

E.3.4 Barcodes afdrukken
Met de module Barcodes afdrukken kunnen barcode-etiketten geprint worden. De installati-
enummers, bewaard in de bar code, kunnen met een barcode-leesstift in het meetinstru-
ment ingelezen worden, zodat de juiste meetlocatie in het instrument geactiveerd wordt. 

Module openen

 Locaties ( ) Ý  Barcodes afdrukken ( ). 

Barcode-etiketten afdrukken

1 De meetlocaties selecteren, waarvoor een barcode-etiket moet afgedrukt worden 
( ). 

Opties:

 Alle meetlocaties selecteren: Alles selecteren ( ).

 Geen meetlocatie selecteren: Deselecteren ( ).

2 Firma invoeren.

De firmanaam wordt boven de barcodes afgedrukt. 

3 Papierformaat en aantal Kolommen en Regels instellen (  of ).

Voor Testo-etiketten (0554 0411): papierformaat DIN A4, 2 kolommen, 6 regels.

4 Kopies per etiket instellen ( ).

5 Het etiket selecteren waar de afdruk moeten starten (  op het etiket).

6 Afdruk starten: Afdrukken ( ). 
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E.4 Metingen

Via het menu Metingen kunnen de modules Meting zoeken en Meting tonen geopend worden.

E.4.1 Meting zoeken
Met de module Meting zoeken kunnen in de PC bewaarde meetprotocols gezocht worden. 

Module openen

 Metingen ( ) Ý  Meting zoeken ( ). 

- Alle in de PC bewaarde meetprotocols worden weergegeven. Voor de weergave van 
slechts één meetlocatie, zie Meetlocatie data tonen, blz. 20.

Meetprotocol activeren

Indien geen meetprotocol geactiveerd is, kan de module Meting tonen niet geopend 
worden.

 Meetprotocol activeren ( ).

- Het geselecteerde meetprotocol wordt in kleur weergegeven.

Meetprotocol tonen 

 Meetprotocol activeren ( ) Ý  Meting tonen ( ).

- De module Meting tonen wordt geopend, zie Meting tonen, blz. 24

Meetprotocol verwijderen 

 Meetprotocol activeren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- Het meetprotocol wordt verwijderd.

Meetlocatie aanpassen

Meetprotocols kunnen aan een andere meetlocatie toegewezen worden. 

1 Meetprotocol activeren ( ) Ý Meetlocatie wijzigen ( ).

2 De meetlocatie activeren, waaraan het meetprotocol moet toegewezen worden ( ) 
Ý OK ( ).

- Het meetprotocol wordt aan de geselecteerde meetlocatie toegewezen.
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Samenvoegen

Meerdere meetprotocols kunnen tot één meetprotocol samengevoegd worden. 

1 Meetprotocols activeren ( ); voor een meervoudige selectie de [Ctrl]-toets inge-
drukt houden.

2 Samenvoegen ( ).

3 De meetlocatie selecteren waaronder het nieuwe meetprotocol moet opgeslagen 
worden Ý OK ( ).

- De meetprotocols worden tot één meetprotocol samengevoegd.

Meetprotocol exporteren / importeren

 Exporteren of Importeren  ( ) Ý Bestandsnaam ingeven  ( / ) Ý Opslaan ( ). 

- Het meetprotocol wordt geëxporteerd/geïmporteerd.

In het Excel-bestand zijn volgende tabbladen ter informatie beschikbaar: 
tabblad testo: meetresultaten 
tabblad information: o.a. start- en eindtijd van de meting 
tabblad customer: klantnaam en klantnummer 
tabblad site: o.a. adres, meetlocatie

E.4.2 Meting tonen
Met de module Meting tonen kunnen meetprotocols worden weergegeven en verder wor-
den verwerkt.

De module Meting tonen kan enkel geopend worden, wanneer in de module Meting zoe-
ken of in de module Meetlocatie data tonen een meetprotocol geselecteerd werd, zie 
Meting zoeken, blz. 23 of Meetlocatie data tonen, blz. 20. 

Module openen

 Metingen ( ) Ý  Meting tonen ( ). 

E.4.2.1 Informatie
In de map Informatie wordt informatie verschaft over het meetprotocol.

 In het veld Opmerking kan extra informatie ingevoerd worden.

Meetprotocol afdrukken

 Meetprotocol met informatiegegevens en meetwaarden afdrukken: Afdrukken ( ).  
 Selectie rapportsjabloon Ý OK ( ). 

 Printer selecteren Ý OK ( ). 
- Protocol afdrukken.

Weergave afdrukvoorbeeld

 Meetprotocol in een afdrukvoorbeeld weergeven: Afdrukvoorbeeld ( ). 
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E.4.2.2 Grafiek
In de map Grafiek worden de meetwaarden grafisch weergegeven (maximaal 16 kanalen).

De map Grafiek kan bij meetprotocols van de testo 330 enkel geopend worden, 
wanneer het om online-metingen gaat. 

Meetprotocol afdrukken

 Meetprotocol met informatiegegevens en meetwaarden afdrukken: Afdrukken ( ).  
 Selectie rapportsjabloon Ý OK ( ). 

 Printer selecteren Ý OK ( ). 
- Protocol afdrukken.

Weergave afdrukvoorbeeld

 Meetprotocol in een afdrukvoorbeeld weergeven: Afdrukvoorbeeld ( ).  
 Selectie rapportsjabloon Ý OK ( ). 
- Er wordt een rapport opgesteld.

Meetprotocol als PDF opslaan

 Opslaan als PDF ( ) Ý Bestandsnaam ingeven  ( / ) Ý Gegevenstype selecteren ( / ) 
Ý Opslaan ( ).  

Meetprotocol als grafiek afdrukken

 Grafiek afdrukken ( ).  
 Printer selecteren Ý OK ( ).

Meetprotocol als grafiek opslaan

 Grafiek opslaan ( ).  
 Opslaan als ( ) Ý Bestandsnaam ingeven  ( / ) Ý Gegevenstype selecteren ( / ) 
Ý Opslaan ( ). 

Eigenschappen van de grafiek wijzigen

1 Eigenschappen ( ).

2 Kanaal: meetkanalen selecteren ( ), Legende: kanaalbenaming invoeren.

3 Instellingen bewaren: OK ( ).

E.4.2.3 Meetwaarden
In de map Meetwaarde worden de meetgegevens in een tabel of in een lijst weergegeven.

Meetprotocol afdrukken 

 Meetprotocol met informatiegegevens en meetwaarden afdrukken: Afdrukken ( ).  
 Selectie rapportsjabloon Ý OK ( ). 
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 Printer selecteren Ý OK ( ). 
- Protocol afdrukken.

Weergave afdrukvoorbeeld

 Meetprotocol in een afdrukvoorbeeld weergeven: Afdrukvoorbeeld ( ).  
 Selectie rapportsjabloon Ý OK ( ). 
- Er wordt een rapport opgesteld.

Meetprotocol als PDF opslaan

 Opslaan als PDF ( ).  

Meetwaarden als Excel-bestand exporteren

 Export MS Excel ( ) Ý Bestandsnaam ingeven  ( / ) Ý Opslaan ( ).

- Het meetprotocol wordt geëxporteerd.

In het Excel-bestand zijn volgende tabbladen ter informatie beschikbaar: 
tabblad testo: meetresultaten 
tabblad information: o.a. start- en eindtijd van de meting 
tabblad customer: klantnaam en klantnummer 
tabblad site: o.a. adres, meetlocatie.  Klembord ( ).

- De meetwaarden worden als een tab-gescheiden tekstbestand geëxporteerd naar 
het klembord van de PC.

Verwerking van de meetresultaten

Gemiddelde waarde, maximum- en minimumwaarde van de meetresultaten kunnen 
weergegeven worden. 

 Min/Max/Gemiddeld ( ) Ý	gewenste functies activeren ( ) Ý OK ( ).

 Om de gemiddelde, maximale of minimale waarde in een gegevensveld te kunnen zet-
ten (zie punt E.13.1.1), moeten de waarden eerst berekend.

E.4.2.4 Data invoer
MIn het tabblad Data invoer, kunnen gegevens met betrekking tot een meting worden 
ingevoerd op basis van een sjabloon of toegewezen een reeds ingevulde data entry for-
mulier. De ingevoerde waarden, kunnen vervolgens aan samen worden afgedrukt met de 
gemeten waarden, de locatie en de klantgegevens via een rapport template.

Wanneer een voorbeeld rapport is geselecteerd voor het invoeren van gegevens, 
wordt een voorbeeld van het data entry formulier weergegeven. Let op de informatie 
die daar gegeven wordt met betrekking tot het invoeren van gegevens.

In de rapport ontwerp module, kan het rapport template voor het invoeren van onge-
logde data worden aangepast aan de specifieke eisen van de gebruiker of nieuwe 
kunnen worden gecreëerd, zie Instellingen - Verslag design. 
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E.5 Opdrachten

Via het menu Opdrachten kan de module Opdracht zoeken, Opdracht tonen en Nieuwe opdracht 
geopend worden. De modulegroep / het menu Opdrachten kan ge(des)activeerd worden 
(Instellingen - Configureren - Programma).

E.5.1 Opdracht zoeken
Met de module Opdracht zoeken kunnen de opdrachten, opgeslagen in de PC, gezocht 
worden.

Module openen

 Opdrachten ( ) Ý  Opdracht zoeken ( ) Ý Zoeken ( ).

- Alle opgeslagen opdrachten in de PC worden weergegeven.

In het menu Zoekcriteria kan de opzoeking met behulp van een zoekcriterium verfijnd 
worden.

Opdrachten activeren

 Opdrachten activeren ( ).

- De geselecteerde opdracht wordt in kleur weergegeven.

Opdracht tonen

 Opdracht activeren ( ) Ý  Opdracht tonen ( ).

- De module Opdracht tonen wordt geopend, zie Opdracht tonen, blz. 28.

Opdracht verwijderen

 Opdrachten activeren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- De opdracht wordt verwijderd.
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E.5.2 Opdracht tonen
Met de module Opdracht tonen kunnen de opdrachten weergegeven en verder verwerkt 
worden.

De module Opdracht tonen kan enkel geopend worden, wanneer in de module 
Opdracht zoeken een opdracht gemarkeerd werd, zie Opdracht zoeken, blz. 27.

Module openen

 Opdrachten ( ) Ý  Opdracht tonen ( ).

Gegevens invoeren

1 De datum voor de nieuwe opdracht selecteren (  )

2 De opdrachtgegevens in de respektievelijke velden invoeren Ý Klaar ( ).

E.5.3 Nieuwe opdracht 
Met de module Nieuwe opdracht kan een nieuwe opdracht aangemaakt worden die auto-
matisch aan de respektievelijke medewerker wordt toegekend en in diens opdrachtenli-
jst verschijnt.

Module openen

De module Nieuwe opdracht kan enkel geopend worden, wanneer in de module Alle 
medewerkers een medewerker geactiveerd werd, zie Alle medewerkers, blz. 29.

 Opdrachten ( ) Ý  Nieuwe opdracht ( ).

Gegevens invoeren

1 De datum voor de nieuwe opdracht selecteren (  ).

2 De opdrachtgegevens in de respektievelijke velden invoeren Ý Klaar ( ).
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E.6 Medewerkers

Via het menu  Medewerkers kunnen de modules Alle medewerkers, Medewerker aanpassen, Nieu-
we medewerkers en Opdrachtenlijst geopend worden.

E.6.1 Alle medewerkers
In de module Alle medewerkers worden alle gecreëerde medewerkers met hun gegevens 
weergegeven. De medewerkers waarvoor een opdrachtenlijst gemaakt werd, kan geac-
tiveerd worden. 

Module openen

 Medewerker ( ) Ý  Alle medewerkers ( ).

Medewerker selecteren

Indien geen medewerker geselecteerd is, kunnen de modules Medewerker aanpassen en 
Opdrachtenlijst niet geopend worden.

 Medewerker selecteren ( ).

- De geselecteerde medewerker wordt in kleur weergegeven.

Opdrachtenlijst tonen

 Medewerker selecteren ( ) Ý  Opdrachtenlijst ( ).

- De module Opdrachtenlijst wordt geopend, zie Opdrachtenlijst, blz. 30.

Medewerker aanpassen

 Medewerker selecteren ( ) Ý  Medewerker aanpassen ( ).

- De module Medewerker aanpassen wordt geopend.

Medewerker verwijderen

 Medewerker selecteren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- De medewerker wordt verwijderd.

Nieuwe medewerker toevoegen

 Nieuw ( ) Ý Ja ( ).

- De module Nieuwe medewerker wordt geopend, zie Nieuwe medewerker, blz. 30.
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E.6.2 Medewerker aanpassen
Met de module Medewerker aanpassen kunnen bestaande medewerkers gewijzigd worden.  

Module openen

De module Medewerker aanpassen kan enkel geopend worden wanneer in de module Alle 
medewerkers een medewerker geactiveerd werd, zie Alle medewerkers, blz. 29.

 Medewerker ( ) Ý  Medewerker aanpassen ( ).

Gegevens wijzigen

Het medewerkernummer wordt bij het nieuw aanmaken van de medewerker vast 
ingesteld. Dit nummer kan nadien niet meer gewijzigd worden.

 Wijzigingen van de medewerkergegevens in de respektievelijke velden invoeren Ý 
Klaar ( ).

- De module Alle medewerkers wordt geopend, zie Alle medewerkers, blz. 29.

E.6.3 Nieuwe medewerker 
Met de module Nieuwe medewerker kan een nieuwe medewerkers aangemaakt worden.  

Module openen

 Medewerker ( ) Ý  Nieuwe medewerker ( ).

Gegevens invoeren

Let op de correcte nummering van het medewerkernummer. Dit nummer kan nadien 
niet meer gewijzigd worden.

 Gegevens van de nieuwe medewerker in de respektievelijke velden invoeren Ý Klaar ( ).

- De module Alle medewerkers wordt geopend, zie Alle medewerkers, blz. 29.

E.6.4 Opdrachtenlijst 
In de module Opdrachtenlijst worden alle gemaakte opdrachten van de geactiveerde 
medewerker weergegeven.  

Module openen

De module Opdrachtenlijst kan enkel geopend worden wanneer in de module Alle mede-
werkers een medewerker geactiveerd werd, zie Alle medewerkers, blz. 29.

 Medewerker ( ) Ý  Opdrachtenlijst ( ).

Opdrachten filteren 

 De datumvelden invullen of de standaard gedefinieerde tijdstippen aanklikken ( ).
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- De gevraagde opdrachten worden weergegeven

Opdrachtgegevens tonen

1 Selecteer opdracht uit de lijst ( / ).

2 Toon opdrachtgegevens: Tonen

3 Wijzigingen van de opdrachtgegevens in de respektievelijke velden invoeren Wijzigen  
( ).

Opdrachtgegevens exporteren naar Excel

 Exporteer volledige takenlijst naar Microsoft Excel: Export bestandsnaam invoeren ( / ) 
Ý Selecteer bestandsnaam ( / ) Ý Opslaan.

E.7 testo 312-4

De menu/modulegroep testo 312 is alleen beschikbaar als de testo 312 meetinstru-
ment support is geactiveerd, zie Instellingen - Configuratie - Instrumenten, blz. 61.

E.7.1 Meetgegevens downloaden
Met de module Meetgegevens downloaden kunnen meetprotocols uit het meetinstrument 
testo 312-4 op de PC opgeslagen worden.

Module openen

 testo 312-4 ( ) Ý  Meetgegevens downloaden ( ).

Meetprotocol(s) opslaan

 Optie:

  Alle meetprotocols selecteren: Alles selecteren ( ).

  Selectie van de meetprotocols opheffen: Niets geselecteerd ( ).
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 Meetprotocol(s) selecteren: ( ) Ý Lezen ( ).

- Het meetprotocol wordt op de PC opgeslagen onder dezelfde meetlocatie als het 
meetinstrument. Indien de meetlocatie van de geslecteerde meetprotocols op de 
PC nog niet aanwezig is, wordt gevraagd of deze moet aangemaakt worden.

-of- 

 Meetprotocol(s) selecteren: ( ) Ý Lezen als ... ( ) Ý	gewenste locatie selecteren 
Ý OK ( ).

Meetprotocol verwijderen

 Meetprotocol activeren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- De meting wordt verwijderd.

Weergave meetprotocol

Indien de geselecteerde meting nog niet op de PC opgeslagen is, is deze functie niet 
beschikbaar.

 Meetprotocol selecteren: ( ) Ý Tonen ( ).

- De module Meting tonen wordt geopend, zie Meting tonen, blz. 24.

E.7.2 Online meting
Met de module Online meting kan een drukmeting uitgevoerd worden waarbij het mee-
tinstrument via de PC wordt gestuurd. De meetwaarden worden rechtstreeks naar de 
PC overgedragen en weergegeven. 

Module openen

 testo 312-4 ( ) Ý  Online meting ( ).

E.7.2.1 Meetwaarden, display, diagram
Online meting doorvoeren

Enkel de meetgrootheden en de eenheden die in de map display volgorde  tab (in dezelfde 
module) geactiveerd werden. 

1 Datacyclus instellen ( ).

2 Type meting instellen ( / ).

3 Meting starten: Start ( ).

- De online meting wordt gestart.

- De meetwaarden worden weergegeven: 
• meetwaarde tab: tabel met alle meetkanalen en datum/tijd van de metingen. 
• display tab: weergavevelden met alle meetkanalen. 

E. Functies32



  Meetwaarden manueel opslaan (enkel beschikbaar wanneer de datacyclus  
 op 0 sec ingesteld is): Opslaan ( ).

   Tijdens de meting kunnen de gemiddelde waarde, de min.- en de max.-waarden  
 weergegeven worden ipv de actuele waarde: Actuele meetwaarde ( ).

   Grootte van de weergavevelden wijzigen: regelaar verschuiven ( ).

   Meetwaarden in een apart venster weergeven, dat zich steeds op de voorgrond  
 bevindt: show mini window ( ).

 • diagram tab: grafiek met 16 selecteerbare meetkanalen en automatische    
   schaalverdeling van de tijdsas. 
  Eigenschappen instellen (weergegeven kanalen, lijnkleur, schaal): Instellingen ( ). 

  Grafiek als bestand bewaren: grafiek opslaan ( ).

4 Meting beëindigen: Stop ( ).

- De online meting wordt beëindigd.

 Opties (enkel in de map meetwaarde): 
 Meetwaarden opslaan onder een meetlocatie: Opslaan ( ).  

  Meetwaarden naar Microsoft Excel exporteren (Microsoft Excel 2000 of hoger ver-
eist!): Export MS Excel ( ).  

 Meetwaarden naar het klembord kopiëren: Klembord ( ). 

E.7.2.2 Display volgorde
De beschikbare meetkanalen worden in de kolom Alle meetkanalen weergegeven. Enkel de 
meetgrootheden en de eenheden die in de huidige display volgorde van het meetinstru-
ment beschikbaar zijn, kunnen getoond worden.

De weergegeven meetkanalen bij een online meting op de PC zijn zichtbaar in de kolom  
Kanalen tonen.

Display volgorde instellen

 Meetkanalen toevoegen / verwijderen: toevoegen Ý alles toevoegen Ý verwijderen Ý alles ver-
wijderen ( ).

 Volgorde van de meetkanalen ordenen: meetkanaal selecteren ( ) Ý hoog of laag ( ).

E.7.3 testo 312-4 configureren
Met de module 312-4 configureren kan het meetinstrument testo 312-4 geconfigureerd 
worden.

Module openen

 testo 312-4 ( ) Ý  testo 312-4 configureren ( ).
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E.7.3.1 Seriële verbinding
Dit menu verschijnt wanneer geen verbinding met het instrument kan worden 
gemaakt.

De interface voor de verbinding met de testo 312-4 kan geselecteerd worden.

 Gebruikte interface selecteren activeren ( )

 Optie:

  Verbinding met het meetinstrument controleren: Verbinding testen ( ).

E.7.3.2 Instrument
De Instrument tab verschaft belangrijke informatie over het aangesloten meetinstrument.

E.7.3.3 Datum / Tijd
In de Datum / Tijd tab kan de datum en de tijd van het meetinstrument met de PC gesyn-
chroniseerd worden.

Datum/tijd manueel synchroniseren

 Nu synchroniseren ( ).

E.7.3.4 Printerteksten
In de Printerteksten tab kunnen de printlijnen voor de protocol-afdrukken van het meetinst-
rument testo 312-4 ingesteld worden.

Printerteksten instellen

 Printtekst in de tekstinvoervelden invullen.

E.7.3.5 Logboekprogramma
In de Logboekprogramma tab kan de meetcyclus en het aantal meetwaarden voor het mee-
tinstrument testo 312-4 ingesteld worden.

1 Map logboekprogramma activeren instellen ( ).

2 Meetcyclus ( ) en het aantal meetwaarden ( ) instellen Ý klaar ( ).

E.7.3.6 Geheugen
In de Geheugen tab kan het geheugen van het meetinstrument testo 312-4 gewist worden.

Geheugen wissen

 Geheugen wissen ( ).
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E.8 testo 314

Het menu / de modulegroep testo 314 is enkel beschikbaar, wanneer de instrumenton-
dersteuning voor het meetinstrument testo 314 geactiveerd is, zie Instellingen -  
Configureren - Instrumenten, blz. 61.

E.8.1 Meetlocaties overdragen
Met de module Meetlocaties overdragen kunnen meetlocaties naar het meetinstrument 
testo 314 overgedragen worden. 

Module openen

 testo 314 ( ) Ý  Meetlocaties overdragen ( ). 

De module Meetlocaties overdragen is onderverdeeld in twee delen. Het bovenste gedeelte 
bevat de Meetlocaties op de PC tab, het onderste gedeelte bevat de Meetlocaties in het instrument 
tab. 

E.8.1.1 Meetlocaties op de PC
De map Meetlocaties op de PC toont de meetlocaties die op de PC opgeslagen zijn.

Bepaalde meetlocatie zoeken

 Het zoekcriterium in een zoekveld ingeven Ý	zoekopdracht starten: Zoeken ( ).

Meetlocatie(s) naar het meetinstrument overdragen

Opties:

 Alle meetlocaties selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetlocaties opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetlocatie(s) selecteren ( ) Ý	Meetlocaties overdragen ( ).

Meetlocatie weergeven

 Meetlocatie activeren ( ) Ý Display ( ).

- De module Meetlocatie data tonen wordt geopend, zie Meelocatie data tonen, blz. 20.
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Meetlocatie wijzigen

 Meetlocatie activeren ( ) Ý Wijzigen ( ).

- De module Meetlocatie gegevens aanpassen wordt geopend, zie Meelocatie gegevens 
aanpassen, blz. 21.

E.8.1.2 Meetlocaties in het instrument
De map Meetlocaties in het instrument toont de meetlocaties, die in het meetinstrument 
opgeslagen zijn.

Meetlocatie(s) verwijderen

Opties:

 Alle meetlocaties selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetlocaties opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetlocatie(s) selecteren ( ) Ý Verwijderen ( ).

E.8.2 Meetgegevens lezen 
Met de module Meetgegevens lezen kunnen meetprotocols uit het meetinstrument testo 
314 opgeslagen worden in de PC. 

Module openen

 testo 314 ( ) Ý  Meetgegevens lezen ( ). 

Meetprotocol(s) opslaan

Opties:

 Alle meetprotocols selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetprotocols opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetprotocol(s) selecteren ( ) Ý Lezen ( ).

- Het meetprotocol wordt op de PC onder dezelfde meetlocatie als in het meetinstru-
ment opgeslagen. Indien de meetlocatie van het geselecteerde meetprotocol op de 
PC nog niet beschikbaar is, wordt u gevraagd of deze meetlocatie moet aangemaakt 
worden.

-of-

 Meetprotocol(s) selecteren ( ) Ý Lezen onder ... ( ) Ý de gewenste meetlocatie 
selecteren Ý OK.

Meetprotocol verwijderen

 Meetprotocol activeren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- De meting wordt verwijderd.
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Meetprotocol tonen

Indien de geselecteerde meetlocatie nog niet in de PC opgeslagen werd, is deze 
functie niet beschikbaar.

 Meetprotocol selecteren ( ) Ý Display ( ).

- De module Meting tonen wordt geopend, zie Meting tonen, blz. 24.

E.8.3 testo 314 configureren
Met de module testo 314 configureren kan het meetinstrument testo 314 geconfigureerd 
worden. 

Module openen

 testo 314 ( ) Ý  testo 314 configureren ( ). 

E.8.3.1 Seriële verbinding
Dit menu verschijnt wanneer geen verbinding met het meetinstrument mogelijk is.

De interface voor de opbouw van de verbinding met het meetinstrument testo 314 kan 
geselecteerd worden.

 Gebruikte interface seleteren ( ).

Optie:

 De verbinding met het meetinstrument controleren: Test verbinding ( ).

E.8.3.2 Tijd
De datum en tijd van het meetinstrument kunnen met de PC gesynchroniseerd worden. 

Datum / tijd manueel synchroniseren

 Nu synchroniseren ( ).

Datum / tijd automatisch synchroniseren

 Tijd synchroniseren bij verbinding ( ).

E.8.3.3 Printtekst 
In de Printtekst tab kunnen de kopregels en de voetnoten bij het printen van protocols met 
het meetinstrument testo 314 ingesteld worden.

Printtekst instellen

 De printteksten in de invoervelden invoeren. 

Optie:

 De gegevens met eigen adresgegevens overnemen: Eigen adresgegevens ( ). 
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E.9 testo 320

Het menu / de modulegroep testo 320 is enkel beschikbaar, wanneer de instrumenton-
dersteuning voor het meetinstrument testo 330 geactiveerd is, zie Instellingen -  
Configureren - Instrumenten, blz. 61.

E.9.1 Meetlocaties overdragen
Met de module Meetlocaties overdragen kunnen meetlocaties naar het meetinstrument 
testo 320 overgedragen worden. 

Module openen 

 testo 320 ( ) Ý  Meetlocaties overdragen ( ). 

De module Meetlocaties overdragen is onderverdeeld in twee delen. Het bovenste gedeelte 
bevat de Meetlocaties op de PC tab, het onderste gedeelte bevat de map Meetlocaties in het 
instrument tab. 

E.9.1.1 Meetlocaties op de PC
De map Meetlocaties op de PC toont de meetlocaties die op de PC opgeslagen zijn.

Bepaalde meetlocatie zoeken

 Het zoekcriterium in een zoekveld ingeven Ý	zoekopdracht starten: Zoeken ( ).

Meetlocatie(s) naar het meetinstrument overdragen

Opties:

 Alle meetlocaties selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetlocaties opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetlocatie(s) selecteren ( ) Ý	Meetlocaties overdragen ( ).

Meetlocatie weergeven

 Meetlocatie activeren ( ) Ý Display ( ).

- De module Meetlocatie data tonen wordt geopend, zie Meetlocatie data tonen, blz. 20.

Meetlocatie wijzigen
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 Meetlocatie activeren ( ) Ý Wijzigen ( ).

- De module Meetlocatie gegevens aanpassen wordt geopend, zie Meetlocatie gegevens 
aanpassen, blz. 21.

E.9.1.2 Meetlocaties in het instrument
De Meetlocaties in het instrument tab toont de meetlocaties, die in het meetinstrument opges-
lagen zijn.

Meetlocatie(s) verwijderen

Opties:

 Alle meetlocaties selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetlocaties opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetlocatie(s) selecteren ( ) Ý Verwijderen ( ).

E.9.2 Meetgegevens downloaden 
Met de module Meetgegevens downloaden kunnen meetprotocols uit het meetinstrument 
testo 320 opgeslagen worden op de PC. 

Module openen

 testo 320 ( ) Ý  Meetgegevens downloaden ( ). 

Meetprotocol(s) opslaan 

Opties:

 Alle meetprotocols selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetprotocols opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetprotocol(s) selecteren ( ) Ý Downloaden ( ).

- Het meetprotocol wordt op de PC onder dezelfde meetlocatie als in het meetinstru-
ment opgeslagen. Indien de meetlocatie van het geselecteerde meetprotocol op de 
PC nog niet beschikbaar is, wordt u gevraagd of deze meetlocatie moet aangemaakt 
worden.

-of-

 Meetprotocol(s) selecteren ( ) Ý Downloaden als ... ( ) Ý de gewenste meetloca-
tie selecteren Ý OK.

- Het meetprotocol wordt op de PC onder de geselecteerde meelocatie opgeslagen.

Meetprotocol verwijderen

 Meetprotocol activeren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- De meting wordt verwijderd.
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Meetprotocol tonen

Indien de geselecteerde meetlocatie nog niet op de PC opgeslagen werd, is deze 
functie niet beschikbaar.

 Meetprotocol selecteren ( ) Ý Display ( ).

- De module Meting tonen wordt geopend, zie Meting tonen, blz. 24.

E.9.3 Online-meting
Met de module Online-meting kan een rookgasmeting doorgevoerd worden waarbij het 
meetinstrument via de PC gestuurd wordt. De meetwaarden worden rechtstreeks naar 
de PC overgedragen en weergegeven. 

Module openen 

 testo 320 ( ) Ý  Online-meting ( ). 

E.9.3.1 Meetwaarde, display, diagram, rookgasmaatrix

Online-meting doorvoeren

Meetwaarden, Display, Diagram, Rookgasmatrix: alleen parameters en metingen ver-
schijnen die in de map Display volgorde (in dezelfde module) geactiveerd werden. 
Rookgasmatrix: de relevante parameters voor de rookgasmatrix worden vertoond.

1 Meetcyclus instellen: ( ). 

2 Meting starten: Start ( ).

- De online-meting wordt gestart (eventueel voorafgegaan door een nullingsfase).

- De meetwaarden worden weergegeven op het scherm: 
· Meetwaarde tab: tabel met alle meetkanalen en datum/tijd van de afzonderlijke metin-

gen.
· Display tab: weergavevelden met alle meetkanalen. 

   Tijdens de meting kunnen de gemiddelde waarde, de min.- en de max.-waarden  
 weergegeven worden ipv de actuele waarde: Actuele meetwaarde ( ).

   Grootte van de weergavevelden wijzigen: regelaar verschuiven ( ).

   Meetwaarden in een apart venster weergeven, dat zich steeds op de voorgrond  
 bevindt: show mini window ( ). 

·  Diagram tab: grafiek met 16 te selecteren meetkanalen en automatische schaalver-
deling van de tijdsas.

   Eigenschappen instellen (weergegeven kanalen, lijnkleur, schaal): Instellingen ( ). 
   Grafiek als bestand bewaren: grafiek opslaan ( ). 

grafiek opslaan ( ) Ý bestandsnaam ingeven ( / ) Ý type selecteren ( / ) Ý 
opslaan.
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· Map Rookgasmatrix: De huidige meetwaarde wordt vertoond met richtkruis in de rook-
gasmatrix.

 Wijzig getoonde meetparameters: O2/CO of CO2/CO.

 Configureer de grenswaarden: Stel de voorgeschreven waarden in voor Brandstof 
en Systeemtype ( / ) of voer handmatig in grenswaarde O2 en grenswaarde CO.

4 Meting beëindigen Stop ( ).

- De online-meting wordt stopgezet.

Opties (enkel in de map meetwaarde):

 Meetwaarden in de map online opslaan: Opslaan ( ).

 Meetwaarden naar Microsoft Excel exporteren: Export MS Excel ( ). .

 Meetwaarden naar het klembord exporteren (tab-gescheiden tekstbestand): Klem-
bord ( ).

E.9.3.2 Display volgorde

De beschikbare meetkanalen worden in de kolom Alle meetkanalen weergegeven. Enkel de 
meetgrootheden en eenheden die aanwezig zijn in de huidige display volgorde van het 
meetinstrument, zijn beschikbaar.

De zichtbare meetkanalen bij de online-meting op de PC worden in de kolom Kanalen 
tonen weergegeven.

Display volgorde instellen

 Meetkanalen toevoegen / verwijdere: Toevoegen ->, Alles toevoegen ->, <- Verwijderen of  
<- Alles verwijderen ( ). 

 Volgorde van de meetkanalen instellen: meetkanaal selecteren ( ) Ý Omhoog of  
Omlaag ( ). 

E.9.4 testo 320 configureren
Met de module testo 320 configureren kan het meetinstrument testo 320 geconfigureerd 
worden. 

Module openen

 testo 320 ( ) Ý  testo 320 configureren ( ). 

Wanneer geen verbinding met het instrument kan worden gemaakt, zie Instellin-
gen - Configureren - Instrumenten, blz. 61. 
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 Selecteer map ( )

- De beschikbare configuratie gegevens worden vertoond in afzonderlijke mappen 
waarvan de namen corresponderen met de functiebeschrijving in het menu van het 
meetinstrument

In sommige mappen kunnen configuratie wijzigingen worden gemaakt. De mogelijkhe-
den om te wijzigen komen meestal overeen met die in het menu van het meetinstru-
ment, zie Handleiding voor het meetinstrument.

E.10 testo 324

Het menu / de modulegroep testo 324 is enkel beschikbaar, wanneer de instrumenton-
dersteuning voor het meetinstrument testo 324 geactiveerd is, zie Instellingen -  
Configureren - Instrumenten, blz. 61.

E.10.1 Meetlocaties uploaden
Met de module Meetlocaties uploaden kunnen meetlocaties naar het meetinstrument 
testo 324 overgedragen worden. 

Module openen 

 testo 324 ( ) Ý  Meetlocaties uploaden ( ). 

De module Meetlocaties uploaden is onderverdeeld in twee delen. Het bovenste gedeelte 
bevat de Meetlocaties op de PC tab, het onderste gedeelte bevat de Meetlocaties in het instrument 
tab. 

E.10.1.1 Meetlocaties op de PC
De map Meetlocaties op de PC toont de meetlocaties die op de PC opgeslagen zijn.

Bepaalde meetlocatie zoeken

 Het zoekcriterium in een zoekveld ingeven Ý	zoekopdracht starten: Zoeken ( ).
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Meetlocatie(s) naar het meetinstrument overdragen

Opties:

 Alle meetlocaties selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetlocaties opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetlocatie(s) selecteren ( ) Ý	Uploaden ( ).

Meetlocatie weergeven

 Meetlocatie activeren ( ) Ý Display ( ).

- De module Meetlocatie data tonen wordt geopend, zie Meetlocatie data tonen, blz. 20.

Meetlocatie wijzigen

 Meetlocatie activeren ( ) Ý Wijzigen ( ).

- De module Meetlocatie gegevens aanpassen wordt geopend, zie Meetlocatie gegevens 
aanpassen, blz. 21.

E.10.1.2 Meetlocaties in het instrument
De Meetlocaties in het instrument tab toont de meetlocaties, die in het meetinstrument opges-
lagen zijn.

Meetlocatie(s) verwijderen

 Meetlocatie(s) selecteren ( ) Ý Verwijderen ( ).

Meetlocatie(s) activeren

 Meetlocatie(s) selecteren ( ) Ý Activeren ( ).

Opties:

 Alle meetlocaties selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetlocaties opheffen: Niets geselecteerd ( ).

E.10.2 Meetgegevens downloaden 
Met de module Meetgegevens lezen kunnen meetprotocols uit het meetinstrument testo 
324 opgeslagen worden op de PC. 

Module openen

 testo 324 ( ) Ý  Meetgegevens downloaden ( ). 

Meetprotocol(s) opslaan 

Opties:

 Alle meetprotocols selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetprotocols opheffen: Niets geselecteerd ( ).
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 Meetprotocol(s) selecteren ( ) Ý Downloaden ( ).

- Het meetprotocol wordt op de PC onder dezelfde meetlocatie als in het meetinstru-
ment opgeslagen. Indien de meetlocatie van het geselecteerde meetprotocol op de 
PC nog niet beschikbaar is, wordt u gevraagd of deze meetlocatie moet aangemaakt 
worden.

-of-

 Meetprotocol(s) selecteren ( ) Ý Download als ... ( ) Ý de gewenste meetlocatie 
selecteren Ý OK.

Meetprotocol tonen

Indien de geselecteerde meetlocatie nog niet op de PC opgeslagen werd, is deze 
functie niet beschikbaar.

 Meetprotocol selecteren ( ) Ý Display ( ).

- De module Meting tonen wordt geopend, zie Meting tonen, blz. 24.

Meetprotocol verwijderen

 Meetprotocol activeren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- De meting wordt verwijderd.

E.10.3 testo 324 configureren
Gebruik de module Configuratie testo 324 om de testo 324 te configureren. 

Module openen 

 testo 324 ( ) Ý  Configuratie testo 324 ( ). 

E.10.3.1 Analyser

In de Analyzer tab wordt belangrijke informatie getoond over het aangesloten meetinstru-
ment.

E.10.3.2 Print text

n de Printtekst tab kunnen de kopregels en de voetnoten bij het printen van protocols met 
het meetinstrument testo 324 ingesteld worden.

Printtekst instellen

 De printteksten in de invoervelden invoeren Gereed.

E.10.3.3 Geheugen
In de Geheugen tab kan het geheugen van de testo 324 worden gewist.
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E.11 testo 330

Het menu / de modulegroep testo 330 is enkel beschikbaar, wanneer de instrumenton-
dersteuning voor het meetinstrument testo 330 geactiveerd is, zie Instellingen -  
Configureren - Instrumenten, blz. 61.

E.11.1 Meetlocaties overdragen
Met de module Meetlocaties overdragen kunnen meetlocaties naar het meetinstrument 
testo 330 overgedragen worden. 

Module openen 

 testo 330 ( ) Ý  Meetlocaties overdragen ( ). 

De module Meetlocaties overdragen is onderverdeeld in twee delen. Het bovenste gedeelte 
bevat de Meetlocaties op de PC tab, het onderste gedeelte bevat de Meetlocaties in het instru-
ment tab. 

E.11.1.1 Meetlocaties op de PC
De map Meetlocaties op de PC toont de meetlocaties die op de PC opgeslagen zijn.

Bepaalde meetlocatie zoeken

 Het zoekcriterium in een zoekveld ingeven Ý	zoekopdracht starten: Zoeken ( ).

Meetlocatie(s) naar het meetinstrument overdragen

Opties:

 Alle meetlocaties selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetlocaties opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetlocatie(s) selecteren ( ) Ý	Meetlocaties overdragen ( ).

Meetlocatie weergeven

 Meetlocatie activeren ( ) Ý Display ( ).

- De module Meetlocatie data tonen wordt geopend, zie Meetlocatie data tonen, blz. 20.
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Meetlocatie wijzigen

 Meetlocatie activeren ( ) Ý Wijzigen ( ).

- De module Meetlocatie gegevens aanpassen wordt geopend, zie Meetlocatie gegevens 
aanpassen, blz. 21.

E.11.1.2 Meetlocaties in het instrument
De Meetlocaties in het instrument tab toont de meetlocaties, die in het meetinstrument 
opgeslagen zijn.

Meetlocatie(s) verwijderen

Opties:

 Alle meetlocaties selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetlocaties opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetlocatie(s) selecteren ( ) Ý Verwijderen ( ).

E.11.2 Meetgegevens downloaden 
Met de module Meetgegevens downloaden kunnen meetprotocols uit het meetinstrument 
testo 330 opgeslagen worden op de PC. 

Module openen

 testo 330 ( ) Ý  Meetgegevens downloaden ( ). 

Meetprotocol(s) opslaan 

Opties:

 Alle meetprotocols selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetprotocols opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetprotocol(s) selecteren ( ) Ý Lezen ( ).

- Het meetprotocol wordt op de PC onder dezelfde meetlocatie als in het meetinstru-
ment opgeslagen. Indien de meetlocatie van het geselecteerde meetprotocol op de 
PC nog niet beschikbaar is, wordt u gevraagd of deze meetlocatie moet aangemaakt 
worden.

-of-

 Meetprotocol(s) selecteren ( ) Ý Downloaden als ... ( ) Ý de gewenste meetloca-
tie selecteren Ý OK.

- Het meetprotocol wordt in de PC onder de geselecteerde meelocatie opgeslagen.

Meetprotocol verwijderen

 Meetprotocol selecteren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).
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- De meting wordt verwijderd.

Meetprotocol tonen

Indien de geselecteerde meetlocatie nog niet in de PC opgeslagen werd, is deze 
functie niet beschikbaar.

 Meetprotocol selecteren ( ) Ý Display ( ).

- De module Meting tonen wordt geopend, zie Meting tonen, blz. 24.

E.11.3 Online-meting
Met de module Online-meting kan een rookgasmeting doorgevoerd worden waarbij het 
meetinstrument via de PC gestuurd wordt. De meetwaarden worden rechtstreeks naar 
de PC overgedragen en weergegeven. 

Module openen 

 testo 330 ( ) Ý  Online-meting ( ). 

E.11.3.1 Meetwaarde, display, diagram, rookgasmaatrix

Online-meting doorvoeren

De Rookgasmatrix tab is alleen beschikbaar in combinatie met de testo 330 bestel-
nummer 0632 3306 en 0632 3307 (zie instrument specificatieplaatje)

Meetwaarden, Display, Diagram, Rookgasmatrix: alleen parameters en metingen ver-
schijnen die in de Display volgorde tab (in dezelfde module) geactiveerd werden. 
Rookgasmatrix: de relevante meetparameters voor de rookgasmatrix worden ver-
toond.

1 Data cyclus instellen: ( ). 

2 Volgorde meting instellen: ( / ).

3 Meting starten: Start ( ).

- De online-meting wordt gestart (eventueel voorafgegaan door een nullingsfase).

- De meetwaarden worden weergegeven op het scherm: 
· Meetwaarde tab: tabel met alle meetkanalen en datum/tijd van de afzonderlijke metin-

gen.
· Display tab: weergavevelden met alle meetkanalen. 

    Sla de metingen handmatig op (alleen beschikbaar wanneer de meetcyclus op 0s 
is gezet: Opslaan ( ).

   Tijdens de meting kunnen de gemiddelde waarde, de min.- en de max.-waarden  
 weergegeven worden ipv de actuele waarde: Actuele meetwaarde ( ).

   Grootte van de weergavevelden wijzigen: regelaar verschuiven ( ).
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   Meetwaarden in een apart venster weergeven, dat zich steeds op de voorgrond  
 bevindt: show mini window ( ).

· Diagram tab: grafiek met 16 te selecteren meetkanalen en automatische schaalverde-
ling van de tijdsas.

  Eigenschappen instellen (weergegeven kanalen, lijnkleur, schaal): Instellingen ( ). 
  Grafiek als bestand bewaren: grafiek opslaan ( ). 
grafiek opslaan ( ) Ý bestandsnaam ingeven ( / ) Ý type selecteren ( / ) Ý  
opslaan.

· Rookgasmatrix tab: De huidige meetwaarde wordt vertoond met richtkruis in de rookgas-
matrix.

 Wijzig getoonde meetparameters: O2/CO of CO2/CO.

 Configureer de grenswaarden: Stel de voorgeschreven waarden in voor Brandstof 
en Systeemtype ( / ) of voer handmatig in grenswaarde O2 en grenswaarde CO.

4 Meting beëindigen Stop ( ).

- De online-meting wordt stopgezet.

Opties (enkel in de map meetwaarde):

 Meetwaarden in de map online opslaan: Opslaan ( ).

 Meetwaarden naar Microsoft Excel exporteren: Export MS Excel ( ). .

 Meetwaarden naar het klembord exporteren (tab-gescheiden tekstbestand): Klem-
bord ( ).

E.11.3.2 Display volgorde

De beschikbare meetkanalen worden in de kolom Alle meetkanalen weergegeven. Enkel de 
meetgrootheden en eenheden die aanwezig zijn in de huidige display volgorde van het 
meetinstrument, zijn beschikbaar.

De zichtbare meetkanalen bij de online-meting op de PC worden in de kolom Kanalen 
tonen weergegeven.

Display volgorde instellen

 Meetkanalen toevoegen / verwijdere: Toevoegen ->, Alles toevoegen ->, <- Verwijderen of  
<- Alles verwijderen ( ). 

 Volgorde van de meetkanalen instellen: meetkanaal selecteren ( ) Ý Omhoog of  
Omlaag ( ). 
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E.11.4 testo 330 configureren
Met de module testo 330 configureren kan het meetinstrument testo 330 geconfigureerd 
worden. 

Module openen

 testo 330 ( ) Ý  testo 330 configureren ( ). 

Wanneer geen verbinding met het instrument kan worden gemaakt, zie Instellin-
gen - Configureren - Instrumenten, blz. 61. 

Display configuratie gegevens / Wijzig configuratie

 Selecteer tab ( )

- De beschikbare configuratie gegevens worden vertoond op afzonderlijke tabs waar-
van de namen corresponderen met de functiebeschrijving in het menu van het mee-
tinstrument

In sommige mappen kunnen configuratie wijzigingen worden gemaakt. De mogelijkhe-
den om te wijzigen komen meestal overeen met die in het menu van het meetinstru-
ment, zie Handleiding voor het meetinstrument.

E.12 testo 330 + 380

Het menu / de modulegroep testo 330 + 380 is enkel beschikbaar, wanneer de instru-
mentondersteuning voor het meetinstrument testo 380 geactiveerd is, zie Instellingen 
- Configureren - Instrumenten, blz. 61.

E.12.1 Meetlocaties uploaden
Met de module Meetlocaties uploaden kunnen meetlocaties naar het meetinstrument 
testo 330 overgedragen worden. 

Module openen 

 testo 380 ( ) Ý  Meetlocaties uploaden ( ). 
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De module Meetlocaties uploaden is onderverdeeld in twee delen. Het bovenste gedeelte 
bevat de Meetlocaties op de PC tab, het onderste gedeelte bevat de Meetlocaties in het instru-
ment tab. 

E.12.1.1 Meetlocaties op de PC
De map Meetlocaties op de PC toont de meetlocaties die op de PC opgeslagen zijn.

Bepaalde meetlocatie zoeken

 Het zoekcriterium in een zoekveld ingeven Ý	zoekopdracht starten: Zoeken ( ).

Meetlocatie(s) naar het meetinstrument overdragen

Opties:

 Alle meetlocaties selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetlocaties opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetlocatie(s) selecteren ( ) Ý	Uploaden ( ).

Meetlocatie weergeven

 Meetlocatie activeren ( ) Ý Display ( ).

- De module Meetlocatie data tonen wordt geopend, zie Meetlocatie data tonen, blz. 20.

Meetlocatie wijzigen

 Meetlocatie activeren ( ) Ý Wijzigen ( ).

- De module Meetlocatie gegevens aanpassen wordt geopend, zie Meetlocatie gegevens 
aanpassen, blz. 21.

E.12.1.2 Meetlocaties in het instrument
De Meetlocaties in het instrument tab toont de meetlocaties, die in het meetinstrument 
opgeslagen zijn.

Meetlocatie(s) verwijderen

Opties:

 Alle meetlocaties selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetlocaties opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetlocatie(s) selecteren ( ) Ý Verwijderen ( ).

E.12.2 Meetgegevens downloaden 
Met de module Meetgegevens downloaden kunnen meetprotocols uit het meetinstrument 
testo 330 opgeslagen worden op de PC. 

E. Functies50



Module openen

 testo 380 ( ) Ý  Meetgegevens downloaden ( ). 

Meetprotocol(s) opslaan 

Opties:

 Alle meetprotocols selecteren: Alles selecteren ( ).

 Selectie van de meetprotocols opheffen: Niets geselecteerd ( ).

 Meetprotocol(s) selecteren ( ) Ý Downloaden ( ).

- Het meetprotocol wordt op de PC onder dezelfde meetlocatie als in het meetinstru-
ment opgeslagen. Indien de meetlocatie van het geselecteerde meetprotocol op de 
PC nog niet beschikbaar is, wordt u gevraagd of deze meetlocatie moet aangemaakt 
worden.

-of-

 Meetprotocol(s) selecteren ( ) Ý Downloaden als ... ( ) Ý de gewenste meetloca-
tie selecteren Ý OK.

- Het meetprotocol wordt in de PC onder de geselecteerde meelocatie opgeslagen.

Meetprotocol verwijderen

 Meetprotocol selecteren ( ) Ý Verwijderen ( ) Ý Ja ( ).

- De meting wordt verwijderd.

Meetprotocol tonen

Indien de geselecteerde meetlocatie nog niet in de PC opgeslagen werd, is deze 
functie niet beschikbaar.

 Meetprotocol selecteren ( ) Ý Display ( ).

- De module Meting tonen wordt geopend, zie Meting tonen, blz. 24.

E.12.3 testo 330 installeren
Met de module testo 330 installeren kan het meetinstrument testo 330 geconfigureerd wor-
den. 

Module openen

 testo 330 + 380  ( ) Ý  testo 330 installeren ( ). 

Wanneer geen verbinding met het instrument kan worden gemaakt, zie Instellin-
gen - Configureren - Instrumenten, blz. 61.
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Display configuratie gegevens / Wijzig configuratie

 Selecteer tab ( )

- De beschikbare configuratie gegevens worden vertoond op afzonderlijke tabs waar-
van de namen corresponderen met de functiebeschrijving in het menu van het mee-
tinstrument

In sommige mappen kunnen configuratie wijzigingen worden gemaakt. De mogelijkhe-
den om te wijzigen komen meestal overeen met die in het menu van het meetinstru-
ment, zie Handleiding voor het meetinstrument.

E.13 Instellingen

Via het menu Instellingen kunnen de modules Rapport ontwerper, Configureren en Informatie 
geopend worden. Deze modules kunnen eveneens geopend worden via de modulelijst.

E.13.1 Rapport ontwerper
In de module Rapport ontwerper kunnen de rapport sjablonen voor het printen van meet-
protocols en die voor het invoeren van ongeregistreerde gegevens op maat van de 
gebruiker aangepast worden, of kunnen nieuwe worden aangemaakt.

E.13.1.1 Rapport sjablonen voor print
Module openen

1 Instellingen ( ) Ý  Rapport ontwerper ( ) Ý Rapport sjablonen voor print ( ).

- De beschikbare rapport sjablonen worden weergegeven. 

Voor meetmethoden die niet weergegeven worden, worden de meetprotocols geprint 
in een vaste standaard layout. Voor ieder type meting kunt u echter zelf een eigen 
rapport creëren.

Nieuw rapport sjabloon maken

  Nieuw rapport sjabloon maken: Nieuw ( ) Ý Naam voor rapport sjabloon invoeren (
) Ý OK ( ) Ý maak nieuw rapport sjabloon.

Rapport sjabloon wijzigen
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  Rapport sjabloon activeren: OK ( ) Ý Pas rapport sjabloon aan

Rapport sjabloon kopieren

  Rapport sjabloon selecteren: Kopieren ( ) Ý Nieuwe naam voor rapport sjabloon 
invoeren OK ( ) Ý Pas rapport sjabloon aan

Rapport sjabloon verwijderen

Rapport sjablonen die nodig zijn voor het systeem kunnen niet worden verwijderd.

   Rapport sjabloon selecteren: Verwijderen ( ) Ý Ja ( ) Rapport sjabloon wordt uit 
de lijst verwijderd.

Rapport sjabloon hernoemen

   Rapport sjabloon selecteren: Hernoemen ( ) Ý Rapport sjabloon hernoemen Ý OK (
) 

De Rapport ontwerper module is opgedeeld in twee secties. De mappen Veld, Letterty-
pe, Kader en Pagina staan aan de linkerzijde, en de mappen Editor een Afdrukvoor-
beeld staan aan de rechterzijde.

Veld, lettertype, kader, pagina
In de verschillende tabs kunnen de veldeigenschappen van de rapportvelden (type veld, 
lettertype en afstanden) en de pagina-eigenschappen gewijzigd worden. 

De weergegeven eigenschappen voor veld, lettertype en afstand zijn geldig voor het 
rapportveld dat in de map Editor (in dezelfde module) gemarkeerd is.

Type veld instellen

 In de map Veld het type veld selecteren ( ):
· Vast tekstveld: de tekst wordt zoals ingegeven aan het rapportveld toegevoegd.
· Dataveld: de opgeslagen waarde in de database (meetwaarde, klant- of installatiege-

gevens) van het geselecteerde gegevensveld wordt aan het rapportveld toegevo-
egd.

 Dataveld selecteren ( ).
· Afbeelding: de geselecteerde afbeelding wordt aan het rapportveld toegevoegd.

 Afbeelding selecteren: Gegevens ... ( ) Ý bestand selecteren Ý Openen ( ).
· Logo: het logo opgeslagen onder Instellingen - Configureren - Programma wordt aan het 

rapportveld toegevoegd.
· Diagram (meetwaarde): de opgeslagen meetwaarden van het meetprotocol worden als 

grafiek aan het rapportveld toegevoegd.
 Parameters ingeven. 

· Tabel (meetgegevens): de opgeslagen meetwaarden van het meetprotocol worden 
als tabel aan het rapportveld toegevoegd.
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Door het markeren van het afdrukbereik bepaalt u het bereik van de af te drukken tabel.

 Stel het afdrukbereik vast: ( / ) 
- afdrukbereik begrenzen of volledige tabel

 Stel het te printen bereik vast: ( / ) 
- afzonderlijke bereiken selecteren of volledige tabel

 Stel de te printen data vast: ( / ) 
- de te printen gegevens selecteren

Lettertype instellen

Deze functie is enkel beschikbaar wanneer het veldtype Vast tekstveld of Dataveld 
geselecteerd is.

 Selecteer Lettertype ( ):
· Standaardtekst: het ingestelde lettertype in de map ‘Pagina’ wordt gebruikt.
· Speciale tekst: een lettertype afwijkend van het standaard lettertype wordt gebruikt.

 Lettertype selecteren: Lettertype ... ( ) Ý instellen Ý OK ( ).
· Barcode: het lettertype “barcode” wordt gebruikt.
· Selectievakje (data entry formulieren): Een selectievakje overgebracht van een invoer-

formulier wordt weergegeven als een selectievakje (zonder dit lettertype, het verte-
genwoordigt alleen de waarden 0 en 1)

 Selecteer uitlijning in het Uitlijn tekstvak ( ). 

Kader instellingen

 Selecteer de kaderinstellingen bij Kader van het rapportveld ( ).

Pagina instellingen

In de Pagina tab kunnen de pagina eigenschappen en het standaard lettertype van het 
rapport gewijzigd worden. 

 Pagina eigenschappen ingeven of instellen ( ).

 Standaard lettertype bepalen: Standaard lettertype ... ( ) Ý waarde instellen Ý OK ( ).

Editor
In de Editor tab kunnen rapportvelden worden toegevoegd aan het rapport, de grootte 
kan worden aangepast en/of velden kunnen worden verwijderd. 

Nieuw rapportveld invoegen

 Het hoekpunt van het rapportveld op een vrije plaats in het rapport markeren  
(  ingedrukt houden) Ý rapportveld tot op de gewenste grootte trekken Ý invoe-
gen afsluiten (  loslaten).

Rapportveld verschuiven
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 Het rapportveld markeren (  en vervolgens ingedrukt houden) Ý rapportveld aan 
de gewenste positie verschuiven Ý verschuiven afsluiten (  loslaten).

Rapportveld verwijderen

 Het rapportveld markeren (  ) Ý [ Del  ] (toetsenbord).

Afdrukvoorbeeld
In de map Afdrukvoorbeeld wordt een voorbeeld van het rapport weergegeven.

Rapport opslaan

 Opslaan (  )

- Het opgeslagen rapport wordt gebruik voor het printen van meetprotocols van het 
geselecteerde meettype.

Rapport als sjabloon opslaan

 Opslaan als... (  ) Ý Rapportnaam invoeren Ý OK (  ).

- Het rapport wordt opgeslagen en kan worden opgevraagd wanneer nodig.

Rapport terugzetten

 Terugzetten... (  ) Ý Rapportnaam selecteren (  ) Ý OK (  ).

- Het rapport wordt teruggezet.

Rapport afdrukken

 Afdrukken (  )

- Het rapport wordt afgedrukt zoals in het Afdrukvoorbeeld.

Invoer ongedaan maken

 Ongedaan maken (  )

- Een invoer wordt ongedaan gemaakt met een muisklik.

E.13.1.2 Rapport sjablonen voor invoer

Module openen

1 Instellingen ( ) Ý  Rapport ontwerper ( ) Ý Rapport sjablonen voor invoer ( ).

- De beschikbare rapport sjablonen worden weergegeven. 

Nieuw rapport sjabloon maken

  Nieuw rapport sjabloon maken: Nieuw ( ) Ý Naam voor rapport sjabloon invoeren (
) Ý OK ( ) Ý maak nieuw rapport sjabloon.

E. Functies 55



Rapport sjabloon wijzigen

  Rapport sjabloon activeren: OK ( ) Ý Pas rapport sjabloon aan

Rapport sjabloon kopieren

  Rapport sjabloon selecteren: Kopieren ( ) Ý Nieuwe naam voor rapport sjabloon 
invoeren OK ( ) Ý Pas rapport sjabloon aan

Rapport sjabloon verwijderen

   Rapport sjabloon selecteren: Verwijderen ( ) Ý Ja ( ) Rapport sjabloon wordt uit de 
lijst verwijderd.

Rapport sjabloon hernoemen

   Rapport sjabloon selecteren: Hernoemen ( ) Ý Rapport sjabloon hernoemen Ý OK (
) 

De Rapport ontwerper module is opgedeeld in twee secties. De mappen Veld, Letterty-
pe, Kader en Pagina staan aan de linkerzijde, en de mappen Editor een Afdrukvoorbeeld 
staan aan de rechterzijde.

Veld, lettertype, kader, pagina
In de verschillende tabs kunnen de veldeigenschappen van de rapportvelden (type veld, 
lettertype en afstanden) en de pagina-eigenschappen gewijzigd worden. 

De weergegeven eigenschappen voor veld, lettertype en afstand zijn geldig voor het 
rapportveld dat in de map Editor (in dezelfde module) gemarkeerd is.

Type veld instellen

 In de map Veld het type veld selecteren ( ):
· Tekstveld: de tekst wordt zoals ingegeven aan het rapportveld toegevoegd.
· Afbeelding: de geselecteerde afbeelding wordt aan het rapportveld toegevoegd.

 Afbeelding selecteren: Bestand ... ( ) Ý bestand selecteren Ý Openen ( ).

· Logo: het logo opgeslagen onder Instellingen - Configureren - Eigen gegevens wordt aan 
het rapportveld toegevoegd.
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· Invoerveld: eigenschappen kunnen aan het invoerveld worden toegewezen.

1 Naam van het invoerveld
2  Informatie tekst voor aanvullende informat-

oe welke wordt vertoond tijdens invullen 
van het rapport.

3  Keuzelijst voor een data type dat moet 
overeenkomen met de ingevoerde gege-
vens

4 Selectievakje
5 Selectievakje
6  Naam van het selectievakje (allee wanneer 

5 is geactiveerd)
7  Beperk de nummerreeks (alleen als figuur 

of nummer is geselecteerd onder punt 3)

  Eigenschappen toewijzen Ý Opslaan ( ).
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· Selectievakje: eigenschappen kunnen aan een selectievakje worden toegewezen.

1 Naam van het selectievakje
2  Informatie tekst voor aanvullende informat-

oe welke wordt vertoond tijdens invullen 
van het rapport.

3  Naam van de groep selectievakjes. Slechts 
1 selectievakje kan worden geselecteerd 
binnen een groep.

4 Selectievakje
5 Selectievakje
6  Naam van het selectievakje (allee wanneer 

5 is geactiveerd)

  Eigenschappen toewijzen Ý Opslaan ( ).

Lettertype instellen

Deze functie is enkel beschikbaar wanneer het veldtype tekstveld of Dataveld geselec-
teerd is.

 Selecteer Lettertype ( ):
· Standaardtekst: het ingestelde lettertype in de map ‘Pagina’ wordt gebruikt.
· Speciale tekst: een lettertype afwijkend van het standaard lettertype wordt gebruikt.

 Lettertype selecteren: Lettertype ... ( ) Ý instellen Ý OK ( ).
· Barcode: het lettertype “barcode” wordt gebruikt.

 Selecteer uitlijning in het Uitlijn tekstvak onder Uitlijning ( ). 

 Selecteer lettertype kleur in het onder Kleur (wordt alleen getoond bij de Voorverver-
toning tab)

 Selecteer achtergrond kleur voor het veld onder Achtergrond kleur

Kader instellingen
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 Selecteer de kaderinstellingen onder Kader van het rapportveld ( ).

Pagina instellingen

In de Pagina tab kunnen de pagina eigenschappen en het standaard lettertype van het 
rapport gewijzigd worden. 

 Pagina eigenschappen ingeven of instellen ( ).

 Standaard lettertype bepalen: Standaard lettertype ... ( ) Ý waarde instellen Ý OK ( ).

Editor
In de Editor tab kunnen rapportvelden worden toegevoegd aan het rapport, de grootte 
kan worden aangepast en/of velden kunnen worden verwijderd. 

Nieuw rapportveld invoegen

 Het hoekpunt van het rapportveld op een vrije plaats in het rapport markeren  
(  ingedrukt houden) Ý rapportveld tot op de gewenste grootte trekken Ý invoe-
gen afsluiten (  loslaten).

Rapportveld verschuiven

 Het rapportveld markeren (  en vervolgens ingedrukt houden) Ý rapportveld aan 
de gewenste positie verschuiven Ý verschuiven afsluiten (  loslaten).

Rapportveld verwijderen

 Het rapportveld markeren (  ) Ý [ Del  ] (toetsenbord).

Rapport opslaan

 Opslaan (  )

- Het opgeslagen rapport wordt gebruik voor het printen van meetprotocols van het 
geselecteerde meettype.

Het opgeslagen rapport is beschikbaar onder Metingen Ý Toon meetgegevens Ý Gege-
vens invoeren ) om in te vullen. De velden kunnen worden geintegreerd in de sjablo-
nen om te printen.

Rapport afdrukken

 Afdrukken (  )

- Het rapport wordt afgedrukt zoals in het Afdrukvoorbeeld.

Invoer ongedaan maken

 Ongedaan maken (  )

- Een invoer wordt ongedaan gemaakt met een muisklik.
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Afdrukvoorbeeld
In de map Afdrukvoorbeeld wordt een voorbeeld van het rapport weergegeven.

E.13.2 Configureren
Module openen

 Instellingen ( ) Ý  Configureren ( ).

E.13.2.1 Instrumenten
In de map Instrumenten kunnen de meetinstrumenten geselecteerd worden, die door de 
software ondersteund worden. 

 Gewenste meetinstrumenten activeren die met de easyHeat software gebruikt dienen 
te worden ( ).

Bij testo 330, testo 320 en testo 324 kan bijkomend de gebruikte interface ingesteld 
worden.

 Met ( ) de gebruikte interface activeren.  

E.13.2.2 Programma
In de Programma tab kunnen gebruikersinstellingen ingesteld worden.

Pocket PC synchronisatie

 PDA synchronisatie ( ).

Werkmanagement

 Werk management ( ).

E.13.2.3 Klantgegevens
In de Klantgegevens tab kunnen standaardinstellingen voor het creëren van klant- en meet-
locatiegegevens ingesteld worden.

 Gewenste functies activeren ( ).

E.13.2.4 Eigen gegevens
In de Eigen gegevens tab kunnen eigen adresgegevens ingevoerd worden.

 Eigen gegevens ( ) Ý adresgegevens invoeren / wijzigen.
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E.13.2.5 Kleurenschema
In de Kleurenschema tab kunnen beeldscherminstellingen geselecteerd worden.

 Gewenste beeldscherminstelling selecteren ( ).

E.13.2.6 Update software
In de Update software tab kan de regelmatige automatische controle van de software 
geactiveerd worden.

 Controleer regelmatig onze software updates: ( ).

Voor de regelmatige controle is een internetverbinding noodzakelijk.

E.13.2.7 Taal
In de Taal tab kan de landspecifieke taal worden ingesteld.

 Gebruik de taal die is geselecteer in de regionale instellingen van het besturingssysteem: ( ).

 Door de gebruiker geselecteerde taal: ( ).

E.13.2.8 Back-up
In de map Back-up kunnen standaardinstellingen voor het bewaren van gegevens inge-
steld worden.

Om de gegevens te beschermen tegen een defect van de harde schijf, is het aanbe-
volen de back-up gegevens eveneens te bewaren op een andere gegevensdrager. 

Map selecteren voor back-up gegevens

 Zoeken ( ) Ý map selecteren Ý OK ( ).

Back-up methode instellen

 Volledige back-up  ( ) Ý gewenste interval selecteren ( ).

 Wijzigingen opslaan  ( ) Ý gewenste interval selecteren ( ).

 Wijzigingen opslaag gedurende online meting: ( )
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E.14 Database

E.14.1 Volledige back-up
1 Alle gegevens volledig bewaren: Database ( ) Ý  Volledige back-up ( ).

2 Informatie 3010 bevestigen: OK ( ).

E.14.2 Wijzigingen opslaan
1 Wijzigingen sedert de laatste back-up bewaren: Database ( ) Ý  Wijzigingen opslaan 

( ).

2 Informatie 3009 bevestigen: OK ( ).

E.14.3 Database herstellen
1 Het venster Database herstellen openen: Database ( ) Ý  Database herstellen ( ). 

2 Gegevens herstellen: het gewenste tijdstip voor de  her stelling selecteren ( ) Ý OK (
).

3 Informatie 3013 bevestigen: OK ( ).

E.14.4 Repareren en comprimeren
Database-fouten, die bv. na een systeemcrash of een stroomuitval kunnen optreden, 
kunnen opgelost worden.

 Fouten in de database oplossen: Database ( ) Ý  Repareren en comprimeren ( ). 

E. Functies62



F. Vragen en antwoorden
vraag mogelijke oorzaak antwoord

software de-installeren. -   de-installatie-procedure van Windows 
    gebruiken.

Indien wij uw vraag niet hebben beantwoord, neem dan contact op met testo-klanten-
service, voor contactgegevens gaat u naar www.testo.nl
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