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Kt1Mu/H
1. Kt1Mu, Kt1MuH

1.1. 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.

Link naar het kalibratie certificaat
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Kt1Mu/H
 1.2 . 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
 1.3. 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
 1.4. 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).

• Klik op de Configuratie knop.
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
 1.5. 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.

 1.6. Uitlezen van de Kt1Mu/H
Druk (zonodig) kort op eenl  vgnl  de twee knoppenl  om de recorder ggnl  te zettenl .
De LED’s ggtenl  de huidige stgtus zienl . (zie ¶1.3).

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 Mgnl gger nl odig.
• *.TXT: Tekst bestgnld.
• *.CSV: Exceg CSV bestgnld.
• *.PDF: PDF bestgnld.

Voor het uitgezenl  met Keytgg Mgnl gger, zie handleiding Keytag Manager

 1.7. 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 Stop knop 8 seconden  inl gedrukt, tot de recorder 
overschakelt naar de stop stand. De LED’s knipperen tijdens 
deze procedure.

1 fgsh/8 sec De recorder is gestopt.
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