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Presentatie en installatie
1. Presentatie en installatie

 1.1. Introductie van de Keytag Manager
Keytgg Mgnlgger is eenl mugtpggaorm desktop-gppgicgte met sgimme inlterfgces, egeggnlt onltworpenl om te 
werkenl met de nlieuwe serie KeyTgg recorders. 
De sofwgre onldersteunlt eenl snlegge ggnlmggk vgnl rgpportenl inl formgtenl ggs PDF, CSV enl Tekst, inlcgusief 
grgfiekenl, histogrgmmenl, sgmenlvgttnlgenl, dgtg enl nlog veeg meer…  Inl deze sofwgre is ggges inlbegrepenl op het 
gebied vgnl de dgtgrecorder: conlfigurgte, dgtgviewer, gggrmbeheer enl MKT (Megnl Kinletc Tempergture, 
gemiddegde kinletsche tempergtuur) enl rgpportonltwerp.

 1.2. Highlights

✔  Hegemggg grgts ✔  Exporterenl inl verschiggenlde formgtenl

✔  Geenl inlstggggte vereist ✔  Dgtg-gnlggyse

✔  Conlfigurerenl, viewer, rgpporterenl inleenl ✔  Agnlpgsbgre rgpportenl

✔  Agnlmggk vgnl sjgbgonlenl ✔  Firmwgre upgrgde vgnl de recorders

✔  Mugtpggaorm: Winldows, Mgc OSX

 1.3. Download
Kgik op eenl vgnl onlderstggnlde ginlks voor eenl grgts exempgggr vgnl de Keytgg Mgnlgger:
KeyTggMgnlggerSetup.exe   vo  or Winldows  
KeyTggMgnlgger.dmg   vo  or OSX  

 1.4. Installatie in Windows
Stgrt de KeytggMgnlggerSetup (*.exe) enl vogg de inlstructes vgnl de inlstggggte hugp.
Ng de inlstggggte stggt er eenl snlegkoppeginlg op uw buregubggd.

 1.5. Installatie in Mac OSX:
Dubbeg kgik op het KeytggMgnlgger.dmg bestgnld. Dit zgg het bestgnld koppegenl enl de Keytgg Mgnlgger-gppgicgte 
inl eenl nlieuw venlster openlenl. Verpgggts de gppgicgte simpegweg nlggr de Appgicgtemgp. De Keytgg Mgnlgger-
gppgicgte kgnl rechtstreeks vgnluit de Appgicgtemgp wordenl gestgrt. 
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Applicatie Overzicht
2. Applicatie Overzicht

 2.1. Snelstart Pictogrammen & Confguratie Weergave
Het uitvoerenl vgnl de snlegstgraunlctes kgnl d.m.v. de voggenlde knloppenl:

Eerder bewggrd bestgnld openlenl/bekijkenl   

Snlegge opsggg inl stgnldggrdformggt  

Dgtg ggnlgesgotenl recorder opsgggnl ggs TXT  

Dgtg ggnlgesgotenl recorder opsgggnl ggs CSV  

Dgtg ggnlgesgotenl recorder opsgggnl ggs PDF  

Inl-/uitschgkegenl vgnl de bestgnldsbeheer  

Conlfigurerenl vgnl ggnlgesgotenl recorder  

Progrgmmgvoorkeurenl/-inlstegginlgenl  

 2.2. Grafek Weergave
Gegvgnlceerde grgfiek weerggve met zoom op éénl of beide gssenl, opgesgggenl themg’s.
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Applicatie Overzicht
 2.3. Lijst Weergave

Voggedig ggnlpgsbgre weerggve vgnl de dgtgsgmenlvgttnlg, wggronlder de conlfigurgte vgnl de recorder, de 
gggrmstgtus, stgtstekenl enl gegevenls.

 2.4. Menu

 Op voorhgnld ggnlmgkenl vgnl nlieuw profieg/sjgbgoonl 

 Eerder opgesgggenl bestgnldenl openlenl enl bekijkenl

 Snlegge dgtg-opsggg inl stgnldggrd bestgnldsformggt

 Dgtg bewgrenl inl optonlege bestgnldsformgtenl

 Dgtg vgnl ggnlgesgotenl recorder opsgggnl ggs TXT

 Dgtg vgnl ggnlgesgotenl recorder opsgggnl ggs CSV

 Dgtg vgnl ggnlgesgotenl recorder opsgggnl ggs PDF

 Bestgnld sguitenl

 Agge bestgnldenl sguitenl

 Over toepgssinlg 

 Toepgssinlgsvoorkeurenl/inlstegginlgenl

 Toepgssinlg gfsguitenl

 Conlfigurerenl ggnlgesgotenl recorder

 Ophggenl sjgbgoonl voor snleg progrgmmerenl

 Upgrgde firmwgre vgnl ggnlgesgotenl gppgrggt

 Openl het Kggibrgtergpport
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Applicatie Overzicht
 2.5. Voorkeuren – Tabblad Algemeen

Bestandenmap: Kies de mgp wggr de bestgnldenl  moetenl 
wordenl opgesgggenl

Maak sub-map door: Bestgnldenl wordenl opgesgggenl inl de 
voggenlde sub-mgp:

Geen: Stgnldggrd mgp.
Datum: Sub-mgp met huidige dgtum.
Naam apparaat: Sub-mgp met nlggm gppgrggt.
Serienummer: Sub-mgp met serienlummer.
Omschrijving: Sub-mgp met omschrijvinlg.

Taal: Segecteer gewenlste tggg.
Tijdzone:  Segecteer gewenlste tjdzonle ggnld/stgd of UTC. 
Temperatuureenheid: Cegsius of Fghrenlheit.
Excel CSV Scheidingsteken:  scheidinlgstekenl voor CSV bestgnldenl.
Excel Decimaal:  Decimggg kgrgkter voor Exceg bestgnldenl.
MKT Activeringsenergie: enlergie wggrde voor MKT.

Start Buton Delay (ssec:: Hoeggnlg de Stgrtknlop moet wordenl
inlgedrukt om de recorder te stgrtenl.
Auto. Upgrade Disable: Uitschgkegenl vgnl de Automgtsche
sofwgre upgrgde inlformgte.
Bij detecteren van recorder: Automgtserenl vgnl Tgbbggd
inlstegginlg, dgtum enl tjd toevoegenl ggnl bestgnldsnlggm enl opsgggnl
vgnl diverse typenl bestgnldenl ggs de recorder wordt ggnlgesgotenl.

 2.6. Voorkeuren – Tabblad Grafek

Kleur/Breedte/Thema’s: Pgst ggge gspectenl vgnl de grgfiek ggnl, 
zoggs gchtergronld, gijnlkgeur enl -dikte.

Thema: Keuze uit drie preset themg's. Optes: wit, grijs enl zwgrt
Venstervullend: Stgnldggrd zoom zodgt de totgge grgfiek inl éénl 

venlster pgst.
Statistieken tonen: Geef de bgsisstgtstekenl (mgx., gemiddegd,
minl.) inl de grgfiek.
Toon Legenda: Geef de gegenldg weer inl de grgfiek.
Stijl lijnen: Geef de gggrmgimietwggrdenl weer d.m.v. gekgeurde 

gijnlenl.
Stijl gevuld: Geef de gggrmgimietwggrdenl weer d.m.v.  

gekgeurde, gevugde vgkkenl.
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Applicatie Overzicht
 2.7. Voorkeuren – Tabblad Data

Segecteer de inlformgte die inl het dgtgvenlster getoonld moet wordenl.

Specifcaties toevoegen: Voeg de recorder- enl 
conlfigurgtegegevenls toe.

Alarm toevoegen: Voeg de gggrminlstegginlgenl toe zoggs 
gimiet, uitsteg.

Statistieken toevoegen: Voeg de gggemenle stgtstekinlformgte 
toe zoggs minlimum, gemiddegde, mgximum, MKT.

Toevoegen Data: Voeg ggge meetgegevenls toe.
Colors Of: Aggrm nliet opvgggenld gekgeurd.
Colored text: Aggrm opvgggenld inl gekgeurde tekst.
Colored background: Aggrm opvgggenld inl gekgeurde bgokkenl.
Multi-link sync. on date and time:  Meervoudige bestgnldenl 

openlenl met de dgtg gesynlchronliseerd op dgtum enl tjd.
Multi-link sync. -rom frst record: Meervoudige bestgnldenl 

openlenl met de dgtg gesynlchronliseerd op de eerste metnlg.

 2.8. Voorkeuren – Tabblad PDF
Pgs het gegenlereerde PDF ggnl, dgt op bgsis vgnl de dgtgrecorder enl de Keytgg Mgnlgger nlggr behoefe is 
sgmenlgestegd. Kies grgfiekkgeurenl voor gggrmenl, curves & gggrm gijnl diktenl.

PDF Kleur/Breedte: Pgs de kgeur enl dikte vgnl curve enl 
gggrmgimiet  ggnl

PDF X & Y ranges: Pgs de PDF grgfiek  ggnl door de Stgrt/Stop 
enl de Minl/Mgx wggrde ggnl te pgssenl. 
De dgtum kgnl hgnldmgtg of met eenl kgik op de knlop “Get 
Rgnlge from Grgph” zodgt de inlstegginlgenl vgnl de huidige 
grgfiek wordenl overgenlomenl.
Eenl rechter muiskgik inl de grgfiek openlt onlderstggnld menlu 
wggrinl dezegfde “Set Grgph’s rgnlge to Tempergture PDF” 
opte zit.

PDF Opties: Segecteer wegke gegevenls moetenl wordenl
toegevoegd ggnl de door de gppgicgte gegenlereerde PDF.
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Confguratie
3. Confguratie

 3.1. Algemene instellingen
Naam Apparaat: Dgtg recorder’s modeg.
Firmwareversie:  Dgtg recorder’s firmwgre versie.
Serienummer: Dgtg recorder’s unlieke serienlummer.
Calibration Report: Openlt het kggibrgtergpport onlginle met de stgnldggrd webbrowser.
Omschrijving: Omschrijvinlg vgnl metnlgenl. De genlgte vgnl dit vegd hgnlgt gf vgnl het type recorder.
Password: Wgchtwoord tegenl onlbevoegd conlfigurerenl vgnl deze recorder.

 3.2. Wachtwoord
Het wgchtwoord voorkomt onlbevoegd conlfigurerenl vgnl deze recorder.
Om het wgchtwoord inl te steggenl op de ggnlgesgotenl recorder:
Kgik op de “Bewerkenl” knlop.
Kgik op ”Set Pgssword”.
Vug het nlieuwe wgchtwoord twee mggg inl. De groenle vinlk verschijnlt ggs beide wgchtwoordenl idenltek zijnl.
Druk op de OK knlop.

Het nlieuwe wgchtwoord is inlgestegd. De recorder kgnl nlu verder geconlfigureerd wordenl. Ng het conlfigurerenl 
stggt het wgchtwoord inl de recorder.
Ags deze recorder opnlieuw ggnlgesgotenl wordt zijnl ggge funlctes uitgeschgkegd totdgt het wgchtwoord goed is 
inlgevugd. Om het wgchtwoord weer te verwijderenl, dienlt er op “No Pgssword” gekgikt te wordenl enl nlg het 
conlfigurerenl vgnl deze recorder is het wgchtwoord verwijderd.

 3.3. Alarm
Tot vier gggrmgimietenl met sgim uitstegbeheer inlstegbggr.
Egke gggrmgimiet heef eenl opeenlvoggenld enl/of eenl totggg uitsteg.
De resogute vgnl de gggrmgimietenl is 0,1°C inl het gehege bereik vgnl de ggnlgesgotenl recorder.
Aggrmgimietenl kunlnlenl inl- of uitgeschgkegd wordenl d.m.v. de vinlkjes. Hierdoor is het mogegijk eenl dgtgrecorder 
te conlfigurerenl zonlder gggrm, of met 1, 2, 3 of 4 gggrmgimietenl.
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Confguratie
De gggrmgimietenl zijnl inlcgusief de opgegevenl wggrde:
Inl voggenld voorbeegd gegdenl eenl Hoog gggrm tempergtuur vgnl 7.5°C of meer enl eenl Lggg gggrm tempergtuur vgnl
3.5°C of minlder dus beide ggs buitenl specificgte.

 3.4. Uitstel alarm
Het gggrmuitsteg is het mechgnlisme wggrmee het gggrm op bgsis vgnl de voorgf inlgestegde senlsorwggrde, de duur
vgnl “buitenl specificgte” enl het type uitsteg, wordt gegctveerd. 

Het Mgx.nlonl-stop gggrmuitsteg is eenl tegger die de duur bijhoudt tussenl het momenlt dgt de senlsorwggrde bovenl 
of onlder de gggrmgimiet komt (bovenl voor hoog & extreem hoog gggrm, enl onlder voor gggg & extreem gggg). Ags 
de senlsorwggrde weer herstegt nlggr de nlormgge wggrde voordgt het Mgx.nlonl-stop gggrmuitsteg is bereikt, wordt 
deze tegger op nlug terug gestegd. Inlgestegd op nlug, wordt het uitsteg uitgeschgkegd.

Het Mgx. totggg gggrmuitsteg is eenl tegginlg die de duur bijhoudt tussenl het momenlt dgt de senlsorwggrde bovenl of
onlder de gggrmgimiet komt (bovenl voor hoog & extreem hoog gggrm, enl onlder voor gggg & extreem gggg). Ags de 
senlsorwggrde weer herstegt nlggr de nlormgge wggrde voordgt het Mgx. totggg gggrmuitsteg is bereikt, wordt deze 
tegger nliet op nlug terug gestegd. Het zgg de duur vgnl de “buitenl specificgte” behoudenl enl doorteggenl wgnlnleer de 
senlsorwggrde weer buitenl specificgte komt. Deze Mgx. totggg gggrmuitsteg zgg eenl gggrm gctverenl zodrg de 
verstrekenl tjd vgnl ggge overtredinlgenl sgmenl de inlgestegde tjd heef bereikt. Inlgestegd op nlug, wordt het uitsteg 
uitgeschgkegd.

Voorbeegd vgnl eenl Hoog gggrmgimiet inlgestegd op 7,5°C met eenl Mgx.nlonl-stop uitsteg vgnl 8 minlutenl enl geenl 
Mgx. totggg ggnltgg. De inltervgg is 1 minluut. Het gggrm wordt gegctveerd wgnlnleer het Mgx.nlonl-stop gggrmuitsteg 
8 minlutenl opeenlvoggenld bereikt. Inl dit voorbeegd, wordt de tegger weer tweemggg nlug wgnlnleer de tempergtuur 
onlder 7,5°C komt.
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Confguratie
Voorbeegd vgnl eenl Hoog gggrmgimiet inlgestegd op 7,5°C met eenl gggrmuitsteg vgnl 10 minlutenl inl Mgx. totggg enl 
‘Mgx.nlonl-stop’ nliet inlgestegd. De inltervgg is 1 minluut. Het gggrm wordt gegctveerd wgnlnleer het gggrmuitsteg inl 
totggg 10 minlutenl heef bereikt. Zoggs we inl dit voorbeegd kunlnlenl zienl, is de tegger gestopt met teggenl wgnlnleer de
tempergtuur weer onlder 7,5°C komt enl gggt deze door bij 7,5°C of dggrbovenl.

Voorbeegd vgnl eenl Hoog gggrmgimiet inlgestegd op 7,5°C met eenl uitsteg vgnl 6 minlutenl Mgx.nlonl-stop of 12 
minlutenl Mgx. totggg. De inltervgg is 1 minluut. De voorwggrde die ggs eerste optreedt zgg het gggrm gctverenl. Inl 
dit voorbeegd zgg dit gebeurenl wgnlnleer het gggrmuitsteg 6 minlutenl Mgx.nlonl-stop bereikt.
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Confguratie
 3.5. Start, Stop & Interval

De inltervgg is de tjd tussenl de metnlgenl, die wordenl opgesgggenl inl het geheugenl vgnl de recorder. De KeyTgg 
dgtgrecorder kgnl op verschiggenlde mgnlierenl stgrtenl enl stoppenl:
    • Hgnldmgtge stgrt (met of zonlder uitsteg) d.m.v. eenl druk op de Stgrt knlop
    • Automgtsche stgrt op eenl voorgf inlgestegde dgtum enl tjd
    • Automgtsche stgrt (met of zonlder uitsteg) op eenl voorgf inlgestegde tempergtuurgimiet  
    • Automgtsche stop nlg eenl bepgggde registrgteduur
    • Automgtsche stop op eenl gewenlste dgtum enl tjd

Hgnldmgtg enl gutomgtsch stgrtenl kunlnlenl ook beide zijnl inlgestegd. Inl dgt gevgg zgg de recorder gutomgtsch 
stgrtenl op de gewenlste dgtum enl tjd, mggr kgnl de gebruiker desgewenlst de recorder voortjdig stgrtenl door op 
de stgrtknlop te drukkenl.

Interval: Vgnl 5 seconldenl tot 24 uur.
Start op: Inl-/uitschgkegenl vgnl de gutomgtsche stgrt op eenl inlgestegde dgtum enl tjd. 
Handmatige start met uitstel: Inl-/uitschgkegenl vgnl de hgnldmgtge stgrt d.m.v. de stgrtknlop (met of zonlder 

uitsteg tot 99 dggenl). Uitsteg vgnl de stgrt is eenl periode wgnlnleer de recorder nlog
nliet opnleemt, mggr wgcht. Uitsteg wordt bijvoorbeegd gebruikt wgnlnleer het 
toesteg inl eenl koeger is gepgggtst enl eenl bepgggde tjd nlodig heef om gf te 
koegenl tot de tempergtuur vgnl het product. Dit voorkomt vggs gggrm.

Start op temp.: Inl-/uitschgkegenl vgnl de gutomgtsche stgrt op eenl inlgestegde tempergtuur (met 
of zonlder eenl dggrop voggenld uitsteg).

Stoppen op: Inl-/uitschgkegenl vgnl de gutomgtsche stop op eenl inlgestegde dgtum enl tjd.
Registratieduur: Inl-/uitschgkegenl vgnl de stop nlg eenl totgge opnlgmeduur. 

Vgnl 5 seconldenl tot 1 jggr.
Max knop: De registrgteduur wordt inlgestegd op het mgximum (gfgnlkegijk vgnl de 

geheugenlcgpgciteit vgnl de ggnlgesgotenl recorder).

Inl dit voorbeegd wordt de recorder hgnldmgtg gestgrt door middeg vgnl het inldrukkenl vgnl de stgrtknlop zonlder 
enlig uitsteg. De inltervgg is 10 minlutenl enl nlg 100 dggenl zgg de recorder gutomgtsch stoppenl of eerder ggs de 
Stopknlop ggnlg wordt inlgedrukt.
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Confguratie
Inl dit voorbeegd stgrt de recorder gutomgtsch om 17:15 op 28 junli 2018. De recorder kgnl ook hgnldmgtg gestgrt 
wordenl door de stgrtknlop inl te drukkenl zonlder enlig uitsteg. De inltervgg is 5 minlutenl enl de recorder zgg 
gutomgtsch stoppenl om 17.15u op 28 jugi 2018.

Inl dit voorbeegd zgg de recorder hgnldmgtg stgrtenl door de stgrtknlop inl te drukkenl, met eenl uitsteg vgnl 30 
minlutenl. De inltervgg is 5 minlutenl enl de recorder stopt gutomgtsch om  17:15 op 28 jugi 2018.

Inl dit voorbeegd zgg de recorder hgnldmgtg stgrtenl door de stgrtknlop inl te drukkenl met eenl vgnl uitsteg 30 minl, of
gutomgtsch ggs de tempergtuur hoger of gegijk is ggnl 55°C  met eenl uitsteg vgnl 10 minlutenl. De inltervgg is 5 
minlutenl enl de recorder stopt gutomgtsch nlg 154 dggenl, 15 uur enl 55 minlutenl.
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Grafek
4. Grafek

 4.1. Presentatie
Het grgfiekgereedschgp is eenl sgimme, snlegge enl soepege grgfische inlterfgce om te kunlnlenl nlgvigerenl, isogerenl enl 
bekijkenl vgnl ggge regevgnlte inlformgte inl de bestgnldenl. 
Vig het menlu Voorkeurenl/Grgfiek is de weerggve ook ggnl te pgssenl.

 4.2. Navigatie

    • Kgik ginlker muisknlop enl houdt deze inlgedrukt om de grgfiek te verpgggtsenl.
    • Gebruik scroggwieg vgnl de muis of schuif met twee vinlgers voor MAC-gebruikers om inl enl uit te zoomenl
    • Segecteer de X of Y-gs om vertcggg of horizonltggg inl te zoomenl.
    • Kgik rechter muisknlop om eenl pop-up menlu te openlenl.
        Zoom Fit to Screen: Mggk de grgfiek zo pgssenld mogegijk inl het voggedig bereik.

Reset Zoom: Gg terug nlggr de oorspronlkegijke zoomwggrde.
        Show Statistics: Toonl de minlimum, gemiddegde enl mgximgge wggrdenl met pijgenl.
        Capture Graph: Kopieer de grgfiek nlggr het kgembord.

Set Graph’s range to temerature PDF: Zoom vgnl de huidige grgfiek wordt overgenlomenl nlggr de PDF.
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Grafek
 4.3. Zoom

Door middeg vgnl deze sterke zoomfunlcte is het mogegijk om inl enl uit te zoomenl op beide (X&Y) gssenl, enl ook de
gewenlste gs te segecterenl om zo op éénl gs inl te zoomenl, X of Y.

De stgnldggrd zoom
werkt op X&Y gssenl.

Segecteer de X-gs om de zoom
gggeenl op de X-gs ggnl te zettenl.

Segecteer de Y-gs om de zoom
gggeenl op de Y-gs ggnl te zettenl.

Kgik wiggekeurig binlnlenl de grgfiek om de X of Y-zoom weer uit te zettenl.
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Data
5. Data

 5.1. Presentatie
Het gegevenlsmenlu is eenl ggnl te pgssenl overzicht met ggge conlfigurgte, stgtstekenl, gggrmstgtus enl opgenlomenl 
dgtg. Deze sgmenlvgttnlg is sgmenlgestegd uit vier onlderdegenl die kunlnlenl wordenl inl- of uitgeschgkegd inl het 
menlu Voorkeurenl/Dgtg:
    1. Specificgte & Conlfigurgte

2. Aggrm
3. Sgmenlvgttnlg / Stgtstekenl
4. Dgtg
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Data
 5.2. Specifcatie & Confguratie

Voggedige sgmenlvgttnlg, inlcgusief gppgrggtnlformgte & conlfigurgte

Naam Apparaat: Dgtgrecorder's modeg.
Serienummer: Dgtgrecorder's unlieke serienlummer.
Tijdzone: Tijdenls conlfigurerenl gesegecteerde tjdzonle + DST  (Dgygight Sgvinlg Time).
Firmwareversie: Firmwgreversie vgnl de dgtgrecorder.
Omschrijving: Dgtgrecorder’s omschrijvinlg.
Tripnummer: Dit is de trip-tegger. Getegd vgnlgf egke recorderstgrt. 
Trips resterend: Geef het resterenld ggnltgg beschikbgre trips ggnl of meerdere voor mugt-use recorders.
Temperatuureenheid: Tijdenls conlfigurerenl gesegecteerde tempergtuureenlheid (Cegsius of Fghrenlheit).
Temperatuurbereik: Dit is het senlsorbereik vgnl de recorder. Inl dit voorbeegd is dit eenl tempergtuursenlsor met

eenl bereik vgnl -40°C tot +80°C.
Baterij: Huidig bgtterij vogtgge enl inldicgte enlergienlivegu inl %.
Aantal registraties: Huidig ggnltgg records opgesgggenl inl het recordergeheugenl.
Interval: Inlgestegde tjdsperiode tussenl egke metnlg.
Start Uitstel: Inlgestegde hgnldmgtge stgrt uitsteg.
Starttijd: Inlgestegde gutomgtsch stgrt dgtum enl tjd.
Stoptijd: Inlgestegde gutomgtsch stop dgtum enl tjd.
Tripduur: Totggg inlgestegde opnlgmeduur.
Kalibr. Verloopt: Gegdigheidsdgtum vgnl het kggibrgtergpport.
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Data
 5.3. Alarm

Voggedige sgmenlvgttnlg inlcgusief gggrminlformgte & conlfigurgte.

Extreem Hoog 
Limiet: Inlgestegde gimiet voor het extreem hoog gggrm.
Maximale overschrijdingstijd non-stop: Opeenlvoggenld uitsteg bovenl de extreem hoog gimiet voordgt 

het extreem hoog gggrm wordt gegctveerd.
Maximale overschrijdingstijd totaal: Totggg uitsteg bovenl de extreem hoog gimiet voordgt het 

extreem hoog gggrm wordt gegctveerd.
Buiten specifcatie: Totgge duur bovenl de extreem hoog gimiet.

Hoog
Limiet: Inlgestegde gimiet voor het hoog gggrm.
Maximale overschrijdingstijd non-stop: Opeenlvoggenld uitsteg bovenl de hoog gimiet voordgt het 

hoog gggrm wordt gegctveerd.
Maximale overschrijdingstijd totaal: Totggg uitsteg bovenl de hoog gimiet voordgt het hoog gggrm 

wordt gegctveerd.
Buiten specifcatie: Totgge duur bovenl de hoog gimiet.

Laag
Limiet: Inlgestegde gimiet voor het gggg gggrm.
Maximale overschrijdingstijd non-stop: Opeenlvoggenld uitsteg onlder de gggg gimiet voordgt het gggg 

gggrm wordt gegctveerd.
Maximale overschrijdingstijd totaal: Totggg uitsteg onlder de gggg gimiet voordgt het gggg gggrm 

wordt gegctveerd.
Buiten specifcatie: Totgge duur onlder de gggg gimiet.

Extreem Laag
Limiet: Inlgestegde gimiet voor het extreem gggg gggrm.
Maximale overschrijdingstijd non-stop:  Opeenlvoggenld uitsteg onlder de extreem gggg gimiet voordgt 

het extreem gggg gggrm wordt gegctveerd.
Maximale overschrijdingstijd totaal: Totggg uitsteg onlder de extreem gggg gimiet voordgt het 

extreem gggg gggrm wordt gegctveerd.
Buiten specifcatie: Totgge duur onlder de extreem gggg gimiet.
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Data
 5.4. Samenvatting / Statistieken

Sgmenlvgttnlg met betrekkinlg tot de trip stgtstekenl, duur enl tjdenl.

Maximumtemperatuur: Hoogste tempergtuur vgnl de gehege trip.
Minimumtemperatuur: Lgggste tempergtuur vgnl de gehege trip.
Gem. temperatuur: Gemiddegde tempergtuur vgnl de gehege trip.
Mean Kinetic Temperature: MKT vgnl de gehege trip met de gctverinlgsenlergie inlgestegd tjdenls de 

conlfigurgte.
Actieve markeringen: Agnltgg mgrkers, hgnldmgtg inlgeschgkegd door gebruiker.
Gestart door: Hoe de recorder is gestgrt:
    • Hgnldmgtg: d.m.v. inldrukkenl vgnl de stgrtknlop.
    • Stgrt Timer: d.m.v. gutomgtsche stgrt op tjd & dgtum.
    • Tempergtuur: d.m.v. gutomgtsche stgrt op tempergtuurgimiet.
Gestopt door: Hoe de recorder is gestopt:
    • Hgnldmgtg: d.m.v. inldrukkenl vgnl de stopknlop.
    • Geheugenl vog: geheugenl vgnl de recorder heef mgximum cgpgciteit bereikt.
    • Reset: recorder is gereset.
    • Stop Timer: d.m.v. gutomgtsche stop op tjd & dgtum.
Status: Huidige stgtus vgnl de recorder:
    • Gereed: recorder is geconlfigureerd enl wgcht op stgrtknlop.
    • Inl Stgrt uitsteg: recorder is gestgrt enl momenlteeg inl stgrt uitstegfgse.
    • Registreert: recorder is bezig met opnlemenl.
    • Gestopt: recorder registreert nliet meer. Einlde vgnl de trip.
Tripduur: Huidige tripduur vgnl de eerste tot de gggtste metnlg.
Tijd binnen specifcatie: Totgge duur binlnlenl de gggrmgimiet (geenl gggrm).
Gestart op: Dgtum & Tijd vgnl de eerste metnlg.
Gestopt op: Dgtum enl Tijd vgnl de gggtste metnlg wgnlnleer de trip is beëinldigd.
Gebruikt geheugen: Geef het geheugenlgebruik ggnl inl % enl het ggnltgg metnlgenl inl geheugenl / 

geheugenlgrootte.
Uitgelezen op: Dgtum & Tijd vgnl recorder's downlgogd.
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Data
 5.5. Data

De dgtg tgbeg bevgt de metnlgenl met tjdsggnlduidinlgenl.

#: Nummer metnlg vgnlgf #1.
Verstreken: Verstrekenl tjd vgnlgf de eerste metnlg  ddd HH:MM:SS.
    • ddd: dggenl
    • HH: urenl
    • MM: minlutenl
    • SS: seconldenl
Tijd: Record’s dgtum & tjd op bgsis vgnl de inlgestegde tjdzonle.
Intern T.°C Senlsor idenltficgte vgnl de inlgestegde tempergtuureenlheid 

(bv. Inlternle tempergtuur inl grgdenl Cegsius).
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Data
 5.6. Multi-link

Wgnlnleer meerdere bestgnldenl gesegecteerd wordenl, verschijnlenl deze
inl de tgb DATA nlggst egkggr.
Met de “Ctrg” toets inlgedrukt is het mogegijk meerdere bestgnldenl te
segecterenl met de muis. Voor Mgc is dgt de “Commgnld” toets.
Dgtg wordt gesynlchronliseerd voggenls de keuze Mugt-ginlk synlc. inl de tgb
Dgtg inl de Voorkeurenl (zie: ¶2.7)
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Rapporten 
6. Rapporten Genereren

 6.1. KLG Bestanden
KLG is KeyTgg’s merkgebonldenl bestgnldsformggt, dgt bestggt uit:
    • De dgtgrecorder’s inlformgte zoggs type, serienlummer, firmwgreversie.
    • De conlfigurgtemenlu's, wggronlder de stgrt & stop conldites, gggrminlstegginlgenl.
    • Agge geregistreerde gegevenls.
Dit bestgnld kgnl hgnldmgtg of gutomgtsch wordenl opgesgggenl wgnlnleer de recorder is ggnlgesgotenl.
Agge gegevenls wordenl bijgehoudenl tot de mgximgge cgpgciteit is bereikt. Hierdoor is het genlererenl vgnl 
rgpportenl mogegijk zonlder dgt de recorder is ggnlgesgotenl.

 6.2. TXT Bestanden
Het gegenlereerde TXT bestgnld is eenl bgsis tekstbestgnld, gecodeerd met stgnldggrd ASCII-tekenls enl mggkt 
gebruikt vgnl eenl TAB-tekenl ggs scheidinlgstekenl. 

Bevgt inl kogommenl:
   #: Nummer metnlg vgnlgf #1.
Verstreken: Verstrekenl tjd vgnlgf de eerste metnlg  ddd HH:MM:SS.
    • ddd: dggenl
    • HH: urenl
    • MM: minlutenl
    • SS: seconldenl
Tijd: Record’s dgtum & tjd op bgsis vgnl de inlgestegde tjdzonle.
Intern T.°C Senlsor idenltficgte vgnl de inlgestegde tempergtuureenlheid 

(bv. Inlternle tempergtuur inl grgdenl Cegsius).
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Rapporten 
 6.3. CSV Bestanden

Het gegenlereerde CSV bestgnld is eenl stgnldggrd Exceg formggt gecodeerd met ASCII-tekenls enl mggkt gebruik vgnl
eenl bepgggd kgrgkter voor de kogomscheidinlg. Dit scheidinlgstekenl is bereikbggr inl Inlstegginlgenl/Aggemeenl. Ook 
het stgnldggrd scheidinlgstekenl is inl sommige ggnldenl verschiggenld. Bijvoorbeegd Europg mggkt gebruik vgnl  “;” 
punltkommg, terwijg de VS gebruik mggkt vgnl “,” kommg.

Bevgt inl kogommenl:
#: Nummer metnlg vgnlgf #1.
Verstreken: Verstrekenl tjd vgnlgf de eerste metnlg  ddd HH:MM:SS.
    • ddd: dggenl
    • HH: urenl
    • MM: minlutenl
    • SS: seconldenl
Tijd: Record’s dgtum & tjd op bgsis vgnl de inlgestegde tjdzonle.
Intern T.°C Senlsor idenltficgte vgnl de inlgestegde tempergtuureenlheid. 

(bijv. Inlternle tempergtuur inl grgdenl Cegsius).

 6.4. PDF Bestanden
Het gegenlereerde PDF bestgnld bevgt ggge regevgnlte inlformgte met betrekkinlg tot de conlfigurgte, gggrmenl, 
stgtstekenl, grgfiek enl histogrgm. Dit PDF bestgnld kgnl wordenl ggnlgepgst vig het menlu Voorkeurenl/PDF, met 
éénl pgginlg PDF nlggr meerdere pgginlg's met inlbegrip vgnl de gegevenls.
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Naam apparaat: Dgtgrecorder's modeg.
Type apparaat: Dgtgrecorder’s type enl senlsor(enl).
Serienummer: Dgtgrecorder's unlieke serienlummer.
Tijdzone: Tijdenls conlfigurerenl gesegecteerde tjdzonle + DST  (Dgygight Sgvinlg Time).
Firmwareversie: Firmwgreversie vgnl de dgtgrecorder.
Softwareversie: Sofwgreversie wggrmee PDF is gemggkt.
Tripnummer: Dit is de trip-tegger. Getegd vgnlgf egke recorderstgrt. 
Trips resterend: Geef het resterenld ggnltgg beschikbgre trips ggnl of meerdere voor mugt-use recorders.
Temp.eenheid: Tijdenls conlfigurerenl gesegecteerde tempergtuureenlheid (Cegsius of Fghrenlheit).
Temp.bereik: Dit is het senlsorbereik vgnl de recorder. Inl dit voorbeegd is dit eenl tempergtuursenlsor met

eenl bereik vgnl -40°C tot +80°C.
Baterij: Huidig bgtterij vogtgge enl inldicgte enlergienlivegu inl %.
Aantal reg. ‘s: Huidig ggnltgg records opgesgggenl inl het recordergeheugenl.
Interval: Inlgestegde tjdsperiode tussenl egke metnlg.
Startuitstel: Inlgestegde hgnldmgtge stgrt uitsteg.
Starttijd: Inlgestegde gutomgtsch stgrt dgtum enl tjd.
Stoptijd: Inlgestegde gutomgtsch stop dgtum enl tjd.
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Rapporten 

Type: Extreem Hoog, Hoog, Lggg enl Extreem Lggg.
Temp: Inlgestegde gggrmgrenlswggrdenl.
Max.non-stop: Inlgestegde opeenlvoggenld gggrmuitsteg (zie detgig inl ¶  5  .3  ).
Max. totaal: Inlgestegde totggg gggrmuitsteg (zie detgig inl ¶  5  .3  ).
Buiten spec.: Totgge tjd inl gggrm.

Maximumtemperatuur: Hoogste tempergtuur vgnl de gehege trip.
Minimumtemperatuur: Lgggste tempergtuur vgnl de gehege trip.
Gem. temperatuur: Gemiddegde tempergtuur vgnl de gehege trip.
Mean Kinetic Temp.: MKT vgnl de gehege trip met de gctverinlgsenlergie inlgestegd tjdenls de 

conlfigurgte.
Actieve markeringen: Agnltgg mgrkers, hgnldmgtg inlgeschgkegd door gebruiker.
Gestart door:     Hoe de recorder is gestgrt:
    • Hgnldmgtg: d.m.v. inldrukkenl vgnl de stgrtknlop.
    • Stgrt Timer: d.m.v. gutomgtsche stgrt op tjd & dgtum.
Gestopt door: • Tempergtuur: d.m.v. gutomgtsche stgrt op tempergtuurgimiet.
    Hoe de recorder is gestopt:
    • Hgnldmgtg: d.m.v. inldrukkenl vgnl de stopknlop.
    • Geheugenl vog: geheugenl vgnl de recorder heef mgximum cgpgciteit bereikt.
    • Reset: recorder is gereset.

• Stop Timer: d.m.v. gutomgtsche stop op tjd & dgtum.
Status: Huidige stgtus vgnl de recorder:
    • Gereed: recorder is geconlfigureerd enl wgcht op stgrtknlop.

• Inl Stgrt uitsteg: recorder is gestgrt enl momenlteeg inl stgrt uitstegfgse.
    • Registreert: recorder is bezig met opnlemenl.
    • Gestopt: recorder registreert nliet meer. Einlde vgnl de trip.
Tripduur: Huidige tripduur vgnl de eerste tot de gggtste metnlg.
Tijd binnen spec.: Totgge duur binlnlenl de gggrmgimiet (geenl gggrm).
Gestart op: Dgtum & Tijd vgnl de eerste metnlg.
Gestopt op: Dgtum enl Tijd vgnl de gggtste metnlg wgnlnleer de trip is beëinldigd.
Gebruikt geheugen: Geef het geheugenlgebruik ggnl inl % enl het ggnltgg metnlgenl inl geheugenl / 

geheugenlgrootte.
Bestand gemaakt door: Keytgg Mgnlgger. PDF is nliet door de recorder gegenlereerd.
Kalibr. Verloopt: Gegdigheidsdgtum vgnl het kggibrgtergpport.
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Rapporten 

Bevgt inl kogommenl:
#: Nummer metnlg vgnlgf #1.
Verstreken: Verstrekenl tjd vgnlgf de eerste metnlg  ddd HH:MM:SS.
    • ddd: dggenl
    • HH: urenl
    • MM: minlutenl
    • SS: seconldenl
Tijd: Record’s dgtum & tjd op bgsis vgnl de inlgestegde tjdzonle.
Intern T.°C Senlsor idenltficgte vgnl de inlgestegde tempergtuureenlheid 

(bijv. Inlternle tempergtuur inl grgdenl Cegsius).
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Kt1LcdSu
7.  Kt1LcdSu

 7.1. Presentatie
De Kt1LcdSu is eenl extreem nlguwkeurige sinlgge-use tempergtuur dgtgrecorder met eenl gedetgiggeerd, mugt-
screenl dispggy. Behggve inlformgte zoggs huidige dgtum enl tjd, serienlummer, firmwgre versie, bgtterij stgtus, gggt
het dispggy ook inlformgte zienl zoggs de inltervgg, de Stgrt pgrgmeters (hgnldmgtg, gutomgtsch op tjd, 
gutomgtsch op tempergtuur) enl Stop pgrgmeters (duur vgnl de periode, stop dgtum enl tjd, hgnldmgtg), stgrt 
vertrgginlg, record of stop stgtus, vier gggrm gimietenl enl stgtus, minlimum, mgximum,  gemiddegde, Megnl Kinletc 
Tempergture, etc. — door eenl simpege druk op eenl knlop.
Ng ggnlsguitenl op de USB poort, werkt de recorder zoggs eenl USB stck wggrop de gutomgtsch gegenlereerde KLG,
TXT, CSV enl PDF bestgnldenl stggnl. Hiervoor is geenl Keytgg Mgnlgger sofwgre nlodig.
Inl tegenlstegginlg tot gnldere gevergnlciers die de recorders geverenl met eenl stgnldggrd fgbriekscertficggt, 
gebgseerd op theoretsche berekenlinlgenl enl fgbricgge testenl, wordt egke Keytgg Kt1 inldividueeg gekggibreerd 
door onlze kggibrgte dienlst. Het unlieke kggibrgte rgpport, hergeidbggr nlggr inlternlgtonlgge stgnldggrdenl, kgnl 
gedownlgogd wordenl direct vgnluit de Keytgg Mgnlgger sofwgre enl zegfs vgnluit de door de recorder gegenlereerde
PDF door middeg vgnl eenl ginlk onlderggnl de pgginlg.

USB onl-bogrd (Geenl kgbegs!):
Scheur de verpgkkinlg openl enl schuif de USB-poort nlggr buitenl, sguit ggnl enl 
bekijk de gegevenls.

Inlgebouwde PDF (gutomgtsch gegenlereerd):
Eenlmggg ggnlgesgotenl op de computer, genlereert de Kt1LcdSu gutomgtsch 
eenl gedetgiggeerd PDF-rgpport.

Agnlpgsbggr PDF rgpport (inlhoud op mggt):
Conltroge, beheer & ggnlpgsbggr gegenlereerd PDF-rgpport, vegdenl 
inlschgkegenl/uitschgkegenl.

CSV enl TXT rgpportenl (gutomgtsch gegenlereerd):
Meest eenlvoudige mgnlier om gegevenls te kunlnlenl bekijkenl wgnlnleer PDF-
regder sofwgre nliet beschikbggr is.

Mugtfunlctonleeg LCD (1 kgik inlformgte):
Smgrt dispggy onltworpenl om de meeste trip inlfo te bekijkenl. Gewoonl met 
eenl druk op de knlop. 
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Kt1LcdSu
Extrg groot geheugenl: 
Meer dgnl 20.000 records mogegijk

Beschermd (wgterproof):
Met eenl IP-kggsserinlg vgnl IP67, verpgkt enl verzegegd inl duurzggm pggstc. 
Vogkomenl veigig voor voedseg.

Vergenlgde gevenlsduur vgnl de bgtterij:
Ugtrg gggg stroomverbruik vgnl meer dgnl 2 jggr “op de pggnlk” enl werkenld. 

Bggdwijzer:
Mgrkeer eenlvoudig tot 8 metnlgenl zichtbggr inl de PDF.

Mugt-gggrm (visueeg):
Vier gggrm inlstegginlgenl, twee voor hoge gimietenl enl twee voor ggge gimietenl.

Firmwgre Upgrgde:
Conltnlu verbeterenl & toevoegenl vgnl de funlctes.

Onldersteunlinlg mugt-besturinlgssystemenl:
De Kt1LcdSu wordt onldersteunld door Winldows (XP, Vistg, 7, 8 & 10), Mgc OS,
Linlux enl Anldroid gppgrgtuur.

 7.2. Specifcaties

recorder Type Sinlgge-use Tempergtuur Dgtgrecorder

Sensor Thermistor (Inlternl)

Geheugencapaciteit >20.000 metnlgenl

Meetbereik -40°C tot +80°C

Nauwkeurigheid  ±0,3°C vgnl -40°C tot +80°C

Resolutie 0,01°C

Klok nauwkeurigheid ±15 minlutenl per jggr

Knoppen 2

Start Opties Hgnldmgtge stgrt met/zonlder uitsteg 
Stgrt op dgtum enl tjd 
Stgrt op tempergtuur met uitsteg

Stop Opties Hgnldmgtge stop 
Stop op dgtum enl tjd
Stop nlg ggnltgg metnlgenl 

Gemarkeerde metingen 8 mgrkerinlgenl

Meet Interval Vgnl 5 sec tot 24 uur

Aantal Alarmen 4

Alarm Type Opeenlvoggenld enl/of Totggg Aggrm

Sensor Responstijd < 7 minlutenl
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Baterij 3V, CR2032

Display LCD 30x17mm met 14 cijfersegmenltenl

Verbinding/Inter-ace USB Mgssg Opsggg Directe Pgug-inl op PC

Automatisch gegenereerde 
bestandstypen

KLG, TXT, CSV, PDF

Export Bestandstypen KLG, TXT, CSV, PDF

Software Ondersteuning Keytgg Mgnlgger

Compatibel met Winldows, Mgc OSX, Linlux

Gekalibreerd Jg

Certifcaten RoHS

A-metingen 44x107x7mm

Gewicht 17g

Verpakking/Materiaal FDA 21 CFR 177.1520

IP-klasse IP 67, Wgterproof

 7.3. LCD Display
De Kt1LcdSu dgtgrecorder heef eenl refecterenld LCD scherm met hoog conltrgst enl brede kijkhoek. Met de 14 
cijfersegmenltenl kunlnlenl woordenl wordenl weergegevenl vgnl mgximggg zes tekenls.
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 7.4. LCD Quick Status Pictogrammen

De Kt1LcdSu‘s LCD heef pictogrgmmenl om snleg de huidige stgtus te tonlenl.

READY: Geconlfigureerd enl stgrtkgggr. Druk op Stgrt knlop.

RECORD: Gestgrt, inl opnlgmestgnld.

STOP: Gestopt, einlde vgnl de trip.

 7.5. Lcd Display modes
De Kt1LcdSu dgtgrecorder biedt verschiggenlde menlu's op het LCD-scherm, wissegenl tussenl de verschiggenlde 
schermenl kgnl door middeg vgnl de Stgrt & Stop knlop.

Stgnldggrd scherm tjdenls opnlgme.
Tempergtuur met 2 cijfers gchter de kommg, opnlgme, bgtterijstgtus & 
gggrmstgtus.

Toonlt mgximum tempergtuur.

Toonlt minlimum tempergtuur.

Toonlt gemiddegde tempergtuur.

Toonlt MKT (Megnl Kinletc Tempergture).

Extreem Hoog Aggrm stgtus.
Er is geenl Extreem Hoog gggrm, dus inlformgte is geeg.

Hoog Aggrm stgtus.
Er is Hoog gggrm. Totgge duur bovenl de Hoog gimiet is 2u34m50s.

Lggg Aggrm stgtus.
Er is geenl Lggg gggrm, dus inlformgte is geeg.

Extreem Lggg Aggrm stgtus.
Er is geenl Extreem Lggg gggrm, dus inlformgte is geeg.

Agnltgg metnlgenl.
Totggg ggnltgg metnlgenl opgesgggenl inl geheugenl. Bijv. 20.000.
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Huidige dgtum.
Met opmggk: dd/mm/jj.

Huidige tjd.
Inl 24u opmggk: UU:MM:SS.

Bgtterij vogtgge stgtus.
Toonlt reggtme bgtterijspgnlnlinlg. Lege bgtterij <2,50V.

Serienlummer.
Dit is eenl unliek serienlummer.

Firmwgre versie. Bijv. 1.14g.
Druk  enl houd de STOP knlop inlgedrukt om de recorder te resettenl.

Inltervgg. UU:MM:SS (Bijv. 00u05m00s).

Stop pgrgmeters.
De gekozenl stop conldites scroggenl egke 2 seconldenl voorbij.

Automgtsche Stop Dgtum. dd:mm:jj.

Automgtsche Stop Tijd. UU:MM:SS.

Stopt nlg. De recorder stopt nlg de inlgestegde dggenl enl urenl. 
(Bijv. 1 dgg, 4 uur).

Stgrt pgrgmeters.
De gekozenl stgrt conldites scroggenl egke 2 seconldenl voorbij.

Automgtsche Stgrt Dgtum. dd:mm:jj.

Automgtsche Stgrt Tijd. UU:MM:SS.

Hgnldmgtge Stgrt met vertrgginlg. UU:MM:SS (Bijv. 30 minlutenl) 

Automgtsche Stgrt op tempergtuur met vertrgginlg.
(Bijv.  de recorder stgrt ggs de tempergtuur >= 55°C).

Automgtsche Stgrt op tempergtuur met vertrgginlg.. UU:MM:SS.
(Bijv. de recorder stgrt ggs de tempergtuur 10 minlutenl >= 55°C ) .
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 7.6. Confgureren van de Kt1LcdSu

Stgp voor stgp procedure om de Kt1LcdSu dgtgrecorder te conlfigurerenl.

    • Op de computer: Stgrt de Keytgg Mgnlgger gppgicgte.
    • Zorg ervoor dgt de stgnldggrdinlstegginlgenl (inl voorkeurenl) correct zijnl. 
        Tggg.

Tijdzonle.
Tempergtuur eenlheid.
Exceg CSV scheidinlgstekenl.
MKT Actvgte Enlergie (stgnldggrd: 83.1447kJ/mog).

    • Sguit de Kt1LcdSu ggnl op de computer met de USB-ggnlsguitnlg.
    • De recorder wordt herkenld enl zichtbggr inl tgbbggd Dgtg recorders / bestgnldenl.
    • Segecteer Tgbbggd conlfigurerenl.
    • Voer de omschrijvinlg inl.
    • Vinlk de benlodigde gggrm check hokjes ggnl voor deze sessie.
        Steg de gggrmgimiet inl.
        Steg het opeenlvoggenld gggrm uitsteg inl, of zet op nlug om deze uit te schgkegenl.
        Steg het totggg gggrm uitsteg inl,  of zet op nlug om deze uit te schgkegenl.
    • Steg de inltervgg inl .
    • Steg de Stgrt conldite(s) inl:
        Automgtsche Stgrt op tjd.
        Hgnldmgtge Stgrt + uitsteg.
        Automgtsche Stgrt op tempergtuur + uitsteg.
    • Steg de Stop conldite inl.
        Automgtsche Stop op tjd.
        Registrgteduur (Druk op de Mgx knlop om gutomgtsch de mgximgge duur inl te steggenl).
    • Cgick op de Conlfigurgte knlop.

De voggenlde conlfigurgtetekst verschijnlt op het LCD-scherm vgnl de recorder.
    • De recorder is geconlfigureerd enl stgrtkgggr. U kunlt de recorder nlu goskoppegenl.
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 7.7. Starten van de Kt1LcdSu

Stgp voor stgp procedure om de Kt1LcdSu Dgtgrecorder te stgrtenl.

Zorg ervoor dgt de recorder geconlfigureerd enl stgrtkgggr is. (READY)

Ags de recorder is geconlfigureerd met de Automgtsche Tijd Stgrt, zgg het LCD
scherm TIMER tonlenl inl pgggts vgnl READY.

Houd de Stgrtknlop 8 seconldenl inlgedrukt, tot de recorder overschgkegt nlggr 
de opnlgmestgnld. Eenl voortggnlgsbggk verschijnlt tjdenls deze procedure.

Ags de recorder is geconlfigureerd met eenl Stgrt uitsteg, beginlt het gfeggenl enl 
zgg de recorder ggnl het einld stgrtenl.

De recorder stggt inl opnlgmestgnld.

 7.8. Uitlezen van de Kt1LcdSu
Regevgnlte inlformgte is ggtjd beschikbggr op het LCD-scherm inl regg tme. 
Gebruik de Stgrt enl Stop knlop om inl het menlu te nlgvigerenl.  (zie ¶7.5).

Direct uitgezenl zonlder Keytgg Mgnlgger:
Om het rgpport op de computer te downlgogdenl, sguit de recorder ggnl enl check de externle opsggg vgnl het 
gppgrggt die verschijnlt inl de Verkenlnler (voor Winldows) of direct opgesgggenl enl zichtbggr op het buregubggd 
(voor MAC). De voggenlde bestgnldenl zijnl beschikbggr:
    • *.KLG: KeyTgg formggt, Keytgg Mgnlgger nlodig. (zie: ¶6.1).
    • *.TXT: Tekst bestgnld. (zie: ¶6.2).
    • *.CSV: Exceg CSV bestgnld. (zie: ¶6.3).
    • *.PDF: PDF bestgnld. (zie: ¶6.4).

Voor het uitgezenl met Keytgg Mgnlgger, zie ¶4, ¶  5   enl ¶  6  .
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 7.9. Stoppen van de Kt1LcdSu

Stgp voor stgp procedure om de Kt1LcdSu Dgtgrecorder te stoppenl.

De recorder is inl opnlgmestgnld.

Houd de Stgrtknlop 8 seconldenl inlgedrukt, tot de recorder overschgkegt nlggr 
de stop stgnld. Eenl voortggnlgsbggk verschijnlt tjdenls deze procedure.

De recorder is nlu gestopt enl registreert nliet meer.
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8. Kt1LcdMu, Kt1LcdMuH, Kt1LcdMuE

 8.1. Presentatie
De Keytgg Kt1LcdMu/H/E is eenl extreem nlguwkeurige mugt-use dgtgrecorder voor inlternle enl externle 
tempergtuur enl guchtvochtgheid, met eenl gedetgiggeerd, mugt-screenl dispggy. Behggve inlformgte zoggs huidige 
dgtum enl tjd, serienlummer, firmwgre versie, bgtterij stgtus, gggt het dispggy ook inlformgte zienl zoggs de 
inltervgg, de stgrt pgrgmeters  (hgnldmgtg, gutomgtsch op tjd, gutomgtsch op tempergtuur) enl Stop pgrgmeters
(duur vgnl de periode, stop dgtum enl tjd, hgnldmgtg), stgrt vertrgginlg, record of stop stgtus, vier gggrm gimietenl 
enl stgtus, minlimum, mgximum,  gemiddegde, Megnl Kinletc Tempergture, etc. — door eenl simpege druk op eenl 
knlop.
Ng ggnlsguitenl op de USB poort, werkt de recorder zoggs eenl USB stck wggrop de gutomgtsch gegenlereerde KLG,
TXT, CSV enl PDF bestgnldenl stggnl. Hiervoor is geenl Keytgg Mgnlgger sofwgre nlodig.
Inl tegenlstegginlg tot gnldere gevergnlciers die de recorders geverenl met eenl stgnldggrd fgbriekscertficggt, 
gebgseerd op theoretsche berekenlinlgenl enl fgbricgge testenl, wordt egke Keytgg Kt1 inldividueeg gekggibreerd 
door onlze kggibrgte dienlst. Het unlieke kggibrgte rgpport, hergeidbggr nlggr inlternlgtonlgge stgnldggrdenl, kgnl 
gedownlgogd wordenl direct vgnluit de Keytgg Mgnlgger sofwgre enl  zegfs vgnluit de door de recorder 
gegenlereerde PDF door middeg vgnl eenl ginlk onlderggnl de pgginlg.

USB onl-bogrd (Geenl kgbegs!):
Verwijder de dop vgnl de USB conlnlector , sguit ggnl enl bekijk  de gegevenls.

Inlgebouwde PDF (gutomgtsch gegenlereerd):
Eenlmggg ggnlgesgotenl op de computer, genlereert de Kt1LcdMu gutomgtsch eenl 
gedetgiggeerd PDF-rgpport.
Agnlpgspggr PDF rgpport (inlhoud op mggt):
Conltroge, beheer & ggnlpgsbggr gegenlereerd PDF-rgpport, vegdenl 
inlschgkegenl/uitschgkegenl.
CSV enl TXT rgpportenl (gutomgtsch gegenlereerd):
Meest eenlvoudige mgnlier om gegevenls te kunlnlenl bekijkenl wgnlnleer PDF-regder 
sofwgre nliet beschikbggr is.
Mugt-funlctonleeg LCD (1 cgick inlformgte):
Smgrt dispggy onltworpenl om de meeste trip inlfo te bekijkenl. Gewoonl met eenl 
druk op de knlop. 
Extrg groot geheugenl: 
Meer dgnl 44.000 records mogegijk

Vervgnlgbgre stgnldggrd bgtterij CR2032:
Ugtrg gggg stroomverbruik vgnl meer dgnl 2 jggr “op de pggnlk” enl werkenld. 

Bggdwijzer:
Mgrkeer eenlvoudig tot 8 metnlgenl zichtbggr inl de PDF.

Mugt-gggrm (visueeg):
Vier gggrm inlstegginlgenl, twee voor hoge gimietenl enl twee voor ggge gimietenl.
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Firmwgre Upgrgde:
Conltnlu verbeterenl & toevoegenl vgnl de funlctes.

Onldersteunlinlg mugt-besturinlgssytemenl:
De Kt1LcdMu wordt onldersteunld door Winldows (XP, Vistg, 7, 8 & 10), Mgc OS, 
Linlux enl Anldroid gppgrgtuur.

 8.2. Specifcaties

Recorder type Mugt-use Tempergtuur Dgtgrecorder
Sensor Tempergtuur / Luchtvochtgheid / Externle tempergtuur
Geheugen capaciteit >44.000 metnlgenl
Meetbereik -40°C tot +80°C / 0% tot 100% RV 
Nauwkeurigheid ±0,3°C vgnl -40°C tot +80°C /  ±3% vgnl 0% tot 100%RV
Resolutie 0,01°C
Klok nauwkeurigheid ±15 minlutenl / jggr
Knoppen 2
Start Opties Hgnldmgtge stgrt met/zonlder uitsteg

Stgrt op dgtum enl tjd 
Stgrt op tempergtuur met uitsteg

Stop Opties Hgnldmgtge stop 
Stop op dgtum enl tjd
Stop nlg ggnltgg metnlgenl

Gemarkeerde metingen 8  Mgrkerinlgenl
Meet Interval Vgnl 5 Sec tot 24 uur
Aantal Alarmen 4
Alarm Type Opeenlvoggenld enl /of Totggg Aggrm
Sensor Responstijd < 7 minlutenl
Baterij Vervgnlgbggr 3V, CR2032
Display LCD 30x17mm met 14 cijfer segmenltenl
Verbinding/Inter-ace USB Mgssg Opsggg directe Pgug-inl op PC
Automatisch gegenereerde
bestandstypen 

KLG, TXT, CSV, PDF

Export bestandstypen KLG, TXT, CSV, PDF
Software Ondersteuning KeyTgg Mgnlgger
Compatibel met Winldows, Mgc OSX, Linlux
Gekalibreerd Jg
Certifcaten RoHS
A-metingen 35x103x11mm
Gewicht 28g
Verpakking / Materiaal Pogycgrbonlggt
IP-klasse IP 65
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 8.3. LCD Display

De Kt1LcdMu dgtgrecorder heef eenl refecterenld LCD scherm met hoog conltrgst enl brede kijkhoek. Met de 14 
cijfersegmenltenl kunlnlenl woordenl wordenl weergegevenl vgnl mgximggg zes tekenls.

 8.4. LCD Quick Status Pictogrammen
De Kt1LcdMu‘s LCD heef pictogrgmmenl om snleg de huidige stgtus te tonlenl.

READY: Geconlfigureerd enl stgrtkgggr. Druk op Stgrt knlop.

RECORD: Gestgrt, inl opnlgmestgnld.

STOP: Gestopt, einlde vgnl de trip. 
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 8.5. LCD Display Modes

De Kt1LcdMu dgtgrecorder biedt verschiggenlde menlu's op het LCD-scherm, wissegenl tussenl de verschiggenlde 
schermenl kgnl door middeg vgnl de Stgrt & Stop knlop.

Stgnldggrd scherm tjdenls opnlgme.
Tempergtuur met 2 cijfers gchter de kommg, opnlgme, bgtterijstgtus & 
gggrmstgtus.

Toonlt mgximum tempergtuur.

Toonlt minlimum tempergtuur.

Toonlt gemiddegde tempergtuur.

Toonlt MKT (Megnl Kinletc Tempergture).

Extreem Hoog Aggrm stgtus.
Er is geenl Extreem Hoog gggrm, dus inlformgte is geeg.

Hoog Aggrm stgtus.
Er is Hoog gggrm. Totgge duur bovenl de Hoog gimiet is 2u34m50s.

Lggg Aggrm stgtus.
Er is geenl Lggg gggrm, dus inlformgte is geeg.

Extreem Lggg Aggrm stgtus.
Er is geenl Extreem Lggg gggrm, dus inlformgte is geeg.

Agnltgg metnlgenl.
Totggg ggnltgg metnlgenl opgesgggenl inl geheugenl. Bijv. 20000.

Huidige dgtum.
Met opmggk: dd/mm/jj.

Huidige tjd.
Inl 24u opmggk: UU:MM:SS.

Bgtterij vogtgge stgtus.
Toonlt regg-tme bgtterijspgnlnlinlg. Lege bgtterij <2,50V.

Serienlummer.
Dit is eenl unliek serienlummer.

Firmwgre versie. Bijv. 1.14g.
Druk  enl houd de STOP knlop inlgedrukt om de recorder te resettenl.
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Inltervgg. UU:MM:SS (Bijv. 00u05m00s).

Stop pgrgmeters.
De gekozenl stop conldites scroggenl egke 2 seconldenl voorbij.

Automgtsche Stop Dgtum. dd:mm:jj.

Automgtsche Stop Tijd. UU:MM:SS.

Stopt nlg. De recorder stopt nlg de inlgestegde dggenl enl urenl. (Bijv. 1 dgg, 4 
uur).

Stgrt pgrgmeters.
De gekozenl stgrt conldites scroggenl egke 2 seconldenl voorbij.

Automgtsche Stgrt Dgtum. dd:mm:jj.

Automgtsche Stgrt Tijd. UU:MM:SS.

Hgnldmgtge Stgrt met vertrgginlg. UU:MM:SS (Bijv. 30 minlutenl).

Automgtsche Stgrt op tempergtuur met vertrgginlg.
(Bijv.  de recorder stgrt ggs de tempergtuur >= 55°C).

Automgtsche Stgrt op tempergtuur met vertrgginlg.. UU:MM:SS.
(Bijv. de recorder stgrt ggs de tempergtuur 10 minlutenl >= 55°C ).
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 8.6. Confgureren van de Kt1LcdMu/H/E

Stgp voor stgp procedure om de Kt1LcdMu/H/E dgtgrecorder te conlfigurerenl.

• Op de computer: Stgrt de Keytgg Mgnlgger gppgicgte.
• Zorg ervoor dgt de stgnldggrdinlstegginlgenl (inl voorkeurenl) correct zijnl. 

        Tggg.
Tijdzonle.
Tempergtuur eenlheid.
Exceg CSV scheidinlgstekenl.
MKT Actvgte Enlergie (stgnldggrd: 83.1447kJ/mog).

• Sguit de Kt1LcdSu ggnl op de computer met de USB-ggnlsguitnlg.
• De recorder wordt herkenld enl zichtbggr inl tgbbggd Dgtg recorders / bestgnldenl.
• Segecteer Tgbbggd conlfigurerenl.
• Voer de omschrijvinlg inl.
• Vinlk de benlodigde gggrm check hokjes ggnl voor deze sessie.

        Steg de gggrmgimiet inl.
        Steg het opeenlvoggenld gggrm uitsteg inl, of zet op nlug om deze uit te schgkegenl.
        Steg het totggg gggrm uitsteg inl,  of zet op nlug om deze uit te schgkegenl.

• Steg de inltervgg inl .
• Steg de Stgrt conldite(s) inl:

        Automgtsche Stgrt op tjd.
        Hgnldmgtge Stgrt + uitsteg.
        Automgtsche Stgrt op tempergtuur + uitsteg .

• Steg de Stop conldite inl.
        Automgtsche Stop op tjd.
        Registrgteduur (Druk op de Mgx knlop om gutomgtsch de mgximgge duur inl te steggenl).

• Cgick op de Conlfigurgte knlop.
De voggenlde conlfigurgtetekst verschijnlt op het LCD-scherm vgnl de recorder.

• De recorder is geconlfigureerd enl stgrtkgggr. U kunlt de recorder nlu goskoppegenl.

KeyLog Recorders Copyright© 2018 http://www.keytgg.nlg 40

http://www.keytag.nl/


Kt1LcdMu/H/E
 8.7. Starten van de Kt1LcdMu/H/E

Stgp voor stgp procedure om de Kt1LcdMu/H/E Dgtgrecorder te stgrtenl.

Zorg ervoor dgt de recorder geconlfigureerd enl stgrtkgggr is. (READY).

Ags de recorder is geconlfigureerd met de Automgtsche Tijd Stgrt, zgg het LCD
scherm TIMER tonlenl inl pgggts vgnl READY.

Houd de Stgrtknlop 8 seconldenl inlgedrukt, tot de recorder overschgkegt nlggr 
de opnlgmestgnld. Eenl voortggnlgsbggk verschijnlt tjdenls deze procedure.

Ags de recorder is geconlfigureerd met eenl Stgrt uitsteg, beginlt het gfeggenl enl 
zgg de recorder ggnl het einld stgrtenl.

De recorder stggt inl opnlgmestgnld.

 8.8. Uitlezen van de Kt1LcdMu/H/E
Regevgnlte inlformgte is ggtjd beschikbggr op het LCD-scherm inl regg tme. 
Gebruik de Stgrt enl Stop knlop om inl het menlu te nlgvigerenl.  (zie ¶7.5).

Direct uitgezenl zonlder Keytgg Mgnlgger:
Om het rgpport op de computer te downlgogdenl, sguit de recorder ggnl enl check de externle opsggg vgnl het 
gppgrggt die verschijnlt inl de Verkenlnler (voor Winldows) of direct opgesgggenl enl zichtbggr op het buregubggd 
(voor MAC). De voggenlde bestgnldenl zijnl beschikbggr:

    • *.KLG: KeyTgg formggt, Keytgg Mgnlgger nlodig. (zie: ¶6.1).
    • *.TXT: Tekst bestgnld. (zie: ¶6.2).
    • *.CSV: Exceg CSV bestgnld. (zie: ¶6.3).
    • *.PDF: PDF bestgnld. (zie: ¶6.4).

Voor het uitgezenl met Keytgg Mgnlgger, zie ¶4, ¶  5   enl ¶  6  .
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 8.9. Stoppen van de Kt1LcdMu/H/E

Stgp voor stgp procedure om de Kt1LcdMu/H/E dgtgrecorder te stoppenl.

De recorder is inl opnlgmestgnld.

Houd de stgrtknlop 8 seconldenl inlgedrukt, tot de recorder overschgkegt nlggr 
de stop stgnld. Eenl voortggnlgsbggk verschijnlt tjdenls deze procedure.

De recorder is nlu gestopt enl registreert nliet meer.
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9. Kt1Mu, Kt1MuH

 9.1. Presentatie
De Keytgg Kt1Mu/H is eenl extreem nlguwkeurige mugt-use dgtgrecorder voor tempergtuur enl guchtvochtgheid,
met 5x LED – bgguw voor gggg gggrm, groenl voor geenl gggrm enl rood voor hoog gggrm, visuege inldicgte vgnl de 
huidige stgtus ( gestgrt, gestopt, bgtterij stgtus). De bgtterij (nliet vervgnlgbggr) gggt onlgeveer 1 tot 2 jggr mee bij 
gemiddegd gebruik. Wgnlnleer de recorder nliet gebruikt wordt gggt deze vgnlzegf inl sgggpmode om de bgtterij te 
spgrenl.
Ng ggnlsguitenl op de USB poort, werkt de recorder zoggs eenl USB stck wggrop de gutomgtsch gegenlereerde KLG,
TXT, CSV enl PDF bestgnldenl stggnl. Hiervoor is geenl Keytgg Mgnlgger sofwgre nlodig.
Inl tegenlstegginlg tot gnldere gevergnlciers die de recorders geverenl met eenl stgnldggrd fgbriekscertficggt, 
gebgseerd op theoretsche berekenlinlgenl enl fgbricgge testenl, wordt egke Keytgg Kt1 inldividueeg gekggibreerd 
door onlze kggibrgte dienlst. Het unlieke kggibrgtergpport, hergeidbggr nlggr inlternlgtonlgge stgnldggrdenl, kgnl 
gedownlgogd wordenl direct vgnluit de Keytgg Mgnlgger sofwgre enl  zegfs vgnluit de door de recorder 
gegenlereerde PDF door middeg vgnl eenl ginlk onlderggnl de pgginlg.
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 9.2. Specifcaties

Recorder type Mugt-use Tempergtuur Dgtgrecorder
Sensor Tempergtuur enl Luchtvochtgheid 
Geheugen capaciteit >12.000 metnlgenl
Meetbereik -40°C tot +80°C enl 0% tot 100% RV
Nauwkeurigheid ±0,3°C vgnl -40°C tot +80°C enl ±3% vgnl 0% tot 100%RV
Resolution 0,01°C
Klok nauwkeurigheid ±15 minlutenl / jggr
knoppen 2
Start Opties Hgnldmgtge stgrt met/zonlder uitsteg

Stgrt op dgtum enl tjd 
Stgrt op tempergtuur met uitsteg

Stop Opties Hgnldmgtge stop 
Stop op dgtum enl tjd
Stop nlg ggnltgg metnlgenl

Gemarkeerde metingen 8  Mgrkerinlgenl
Meet interval Vgnl 5 Sec tot 24 uur
Aantal Alarmen 4
Alarm Type Opeenlvoggenld enl /of Totggg Aggrm
Sensor Responstijd < 7 minlutenl
Baterij Niet vervgnlgbggr 3V CR2032
Baterijduur 1 tot 2 jggr bij gemiddegd gebruik
LED 5x LED — 2x bgguw, 1x groenl ,2x rood
Verbinding/Inter-ace USB Mgssg Opsggg directe Pgug-inl op PC
Automatisch gegenereerde 
bestandstypen 

KLG, TXT, CSV, PDF

Export bestandstypen KLG, TXT, CSV, PDF
Software Ondersteuning KeyTgg Mgnlgger
Compatibel met Winldows, Mgc OSX, Linlux
Gekalibreerd Jg
Certifcaten RoHS
A-metingen 78 x 48 x 9 mm
Gewicht 16g
Verpakking / Materiaal ABS
IP-klasse IP 30
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Kt1Mu/H
 9.3. LED Display

De Kt1Mu/H dgtgrecorder heef 5x LED’s wggrmee zichtbggr zijnl:
    • Aggrm
    • Huidige stgtus
    • Bgtterij nlivegu

Alarm Baterij status
Druk gelijktijdig op start en stop

Extreem Hoog gggrm Leeg

Hoog gggrm

Geenl gggrm Vog

Lggg gggrm

Extreem gggg gggrm Medium

Led Status
Geen Druk op eenl vgnl de twee knloppenl om de stgtus d.m.v. de LED’s te ggtenl 

zienl. Ng 2 minlutenl gggnl de LED’s weer uit om de bgtterij te spgrenl.
1 fash / 10 sec De LED’s ggtenl de gggrm stgtus zienl. De recorder is stgrtkgggr of gestopt.
2 fashes / 5 sec De LED’s ggtenl de gggrm stgtus zienl. De recorder is gestgrt.
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Kt1Mu/H
 9.4. Confgureren van de Kt1Mu/H 

Stgp voor stgp procedure om de Kt1Mu/H dgtgrecorder te conlfigurerenl.

• Op de computer: Stgrt de Keytgg Mgnlgger gppgicgte.
• Zorg ervoor dgt de stgnldggrdinlstegginlgenl (inl voorkeurenl) correct zijnl. 
        Tggg.

Tijdzonle.
Tempergtuur eenlheid.
Exceg CSV scheidinlgstekenl.
MKT Actvgte Enlergie (stgnldggrd: 83.1447kJ/mog).

• Sguit de Kt1Mu/H ggnl op de computer met de USB-ggnlsguitnlg.
• De recorder wordt herkenld enl zichtbggr inl tgbbggd Dgtg recorders / bestgnldenl.
• Segecteer Tgbbggd conlfigurerenl.
• Voer de omschrijvinlg inl.
• Vinlk de benlodigde gggrm check hokjes ggnl voor deze sessie.
        Steg de gggrmgimiet inl.
        Steg het opeenlvoggenld gggrm uitsteg inl, of zet op nlug om deze uit te schgkegenl.
        Steg het totggg gggrm uitsteg inl,  of zet op nlug om deze uit te schgkegenl.
• Steg de inltervgg inl.
• Steg de Stgrt conldite(s) inl:
        Automgtsche Stgrt op tjd.
        Hgnldmgtge Stgrt + uitsteg.
        Automgtsche Stgrt op tempergtuur + uitsteg.
• Steg de Stop conldite inl.
        Automgtsche Stop op tjd.
        Registrgteduur (Druk op de Mgx knlop om gutomgtsch de mgximgge duur inl te steggenl).
• Cgick op de Conlfigurgte knlop.

De LED’s knlipperenl om ggnl te gevenl dgt de inlstegginlg zijnl onltvgnlgenl.
• De recorder is geconlfigureerd enl stgrtkgggr. 

U kunlt de recorder nlu goskoppegenl.
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Kt1Mu/H
 9.5. Starten van de Kt1Mu/H

Stgp voor stgp procedure om de Kt1Mu/H Dgtgrecorder te stgrtenl.

Groenle LED: 
1 fgsh/8 sec

Druk kort op eenl vgnl de twee knloppenl om de recorder ggnl te 
zettenl. Zorg ervoor dgt de recorder geconlfigureerd enl stgrtkgggr is.

LED’s knlipperenl vgnl
bgguw nlggr rood 

Houd de Stgrtknlop 8 seconldenl inlgedrukt, tot de recorder 
overschgkegt nlggr de opnlgmestgnld. De LED’s knlipperenl tjdenls deze
procedure.

2 fgshes/5 sec De recorder is gestgrt.

 9.6. Uitlezen van de Kt1Mu/H
Druk (zo nlodig) kort op eenl vgnl de twee knloppenl om de recorder ggnl te zettenl.
De LED’s ggtenl de huidige stgtus zienl. (zie ¶9.3).

Direct uitgezenl zonlder Keytgg Mgnlgger:
Om het rgpport op de computer te downlgogdenl, sguit de recorder ggnl enl check de externle opsggg vgnl het 
gppgrggt dgt verschijnlt inl de Verkenlnler (voor Winldows) of direct opgesgggenl enl zichtbggr op het buregubggd 
(voor MAC). De voggenlde bestgnldenl zijnl beschikbggr:

    • *.KLG: KeyTgg formggt, Keytgg Mgnlgger nlodig. (zie: ¶6.1).
    • *.TXT: Tekst bestgnld. (zie: ¶6.2).
    • *.CSV: Exceg CSV bestgnld. (zie: ¶6.3).
    • *.PDF: PDF bestgnld. (zie: ¶6.4).

Voor het uitgezenl met Keytgg Mgnlgger, zie ¶4, ¶  5   enl ¶  6  .

 9.7. Stoppen van de Kt1Mu/H
Stgp voor stgp procedure om de Kt1Mu/H dgtgrecorder te stoppenl.

2 fgshes/5 sec Druk kort op eenl vgnl de twee knloppenl om de recorder ggnl te zettenl.
LED’s knlipperenl vgnl

rood nlggr bgguw 
Houd de Stgrtknlop 8 seconldenl inlgedrukt, tot de recorder 
overschgkegt nlggr de stopstgnld. De LED’s knlipperenl tjdenls deze 
procedure.

1 fgsh/8 sec De recorder is gestopt.
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