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 Dansk/Norsk brugermanual 

Introduktion ELMA TA140 

Dette er en professionel temperatur- og fugtigheds datalogger, der kan håndtere op til 8 eksterne 

transmitter udover den interne transmitter. Med dette instrument kan man aktivt overvåge og foretage 

meget detaljeret optagelser af temperatur- fugt og dugpunkt. For nem og hurtig analysering og 

dokumentation af målingerne, kan disse trådløst overføres til en computer via USB modtageren (følger 

med) og KlimaLogg Pro softwaren (kan downloades), der også kan bruges til indstilling af 

dataloggeren og transmitter. 

 

Læs venligst brugermanualen grundigt igennem inden instrumentet tages i brug.  

Sørg altid for at have manualen i nærheden. 

Funktioner 

 
 Indikation af nuværende temperatur- og fugt 

 DCF radiokontrolleret tid og dato. 

 MIN/MAKS værdier og tidspunkt for modtagelse af logninger 

 Indikation af aktuel dugpunkt 

 Temperaturvisning i C (Celsius) eller F (Fahrenheit) 

 12 eller 24 timers tidsangivelse 

 Tidszone ±12 timer  

 Justerbar LCD displaykontrast 

 Lav batteriindikator - også for transmitter. 

 Datalogfunktion – plads til 50.000 data optagelser 

 Log intervaller 1, 5, 10, 15, 30 minutter eller 1, 2, 3, 6 timer 

 Datasæt kan ses direkte på instrumentet, på en computer eller som eksportfil til Excel. 

 Separat datasæt med alarmhændelser. 

 Visning af datasæt, som endnu ikke er blevet overført til computer i % 

 Op til 8 eksterne transmitter (temperatur- og fugt eller kun temperatursender med kabelsensor). 

 Tekstdisplay med prædefineret serienummer og individuel navngivning for enhed og transmitter. 

 Automatisk tilknytning af alle transmitter eller manuelt for hver enkelt transmitter 

 Statusdisplay for tab af transmitter signal og batteri status. 

 Manuel og automatisk dataoverførsel til computer via trådløs USB. 

 Der kan opsættes individuelle alarmgrænser for alle kanaler med visuel – og/eller akustisk alarm. 

 2 aktive udgange ved høj og lav alarm, til at styring af ekstern hardware. 

 Bordstøtte/holder eller ophængning på væg. 

 Inklusive let anvendeligt Windows software, med op til 10 ELMA TA140 datalogger. 

Funktionstaster        Batteri-rum Bordstøtte (klikkes ud) 

”Nøglehul” til ophængning 
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Ekstra Transmitter (købes separat) 

 
ELMA TA140 kan håndtere op til 8 eksterne transmitter. 

TA 141 er den som vi lagerfører hos Elma Instruments A/S. Andre kan skaffes hjem ved forespørgsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation og udskiftning af batterier 

Note! Hvis man har købt eksterne transmitter (TA141), skal man først sætte batterier i disse lige inden 

de tilknyttes ELMA TA140. Se mere i afsnittet om transmitter. 

 

ELMA TA140 bruger 3 x 1,5AA batterier.   ELMA TA141 bruger 2 x 1,5 AA batterier 

 

 

  

Trådløs temperatur- og fugt transmitter 

TA 141 

Temperatur transmitter med kabel 

skaffes hjem på forespørgsel 

1. Fjern batteridækslet ved at løfte op i klipsen. 

2. Sæt 3 nye batterier i.  

Vær opmærksom på korrekt polaritet. 

 

3. Sæt dækslet på igen. 

 

Batteri-rum 

 

Jack stik 3.5 mm til 

Ekstern sensor 

Batteridækslet sidder på bagsiden, og 

skal skrues af for at kunne udskifte 

batterierne. 
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Transmitter: 

Transmitter nummer der er installeret, samt statusinformation, 

på aktuel valgte kanal.  

Indledende opstart af ELMA TA140 

Radiokontrolleret ur 

Ved opstart og batteriskift tændes ELMA TA140 automatisk, og der vil høres et kort bip og alle LCD 

segmenter på skærmen vil lyse op i nogle sekunder. ELMA TA140 vil søge efter eksterne transmittere i 

3 minutter.  

Efter batteriudskift vil transmitterne komme tilbage til samme kanaler, som før batteriudskiftningen.  

Eksterne transmitter som ikke tidligere er detekteret af Elma TA1 40, vil automatisk få tildelt den første 

ledige kanal. Derefter vil ELMA TA140 gå til normaltilstand og vise den aktuelle temperatur- og 

fugtværdi. ”INDOOR” vises i tekstfeltet.  
 

Som udgangspunkt er uret sat til kl.: 00:00:00 og datoen sat til 01.01.10 dette vises i tids- og datofeltet. 

Uret starter herfra indtil DCF signalet er modtaget, eller til hvis tiden sættes manuelt. 
 

 Efter at ELMA TA140 har søgt efter eksterne transmitter i 3 minutter, søges der efter et DCF 
signal (Tysk radiokontrolleret tidssignal), og DCF indikatoren vil blinke. Hvis tidssignalet er 
modtaget indenfor 5-10 minutter, vil tiden blive vist og DCF indikationen vil forblive på displayet. 

 I tilfælde af at ELMA TA140 ikke kan modtage signalet (f.eks. på grund af forstyrrelser, 
sendeafstand m.m.), kan tiden sættes manuelt. (Se Basisindstilling for tid og dato) 

 Uret vil derefter virke som et normalt Quartz ur.  

 Uret vil modtage det radiokontrolleret tidssignal kl. 02.00 & kl. 03.00 om morgenen. 
 

NB! DCF tidsignalet har en senderadius på ca. 1.500km. Kvaliteten af modtagesignal afhænger dog 

meget af den geografiske placering. I normale tilfælde skulle der ikke være nogen problemer med at 

modtage dette i en radius af ca. 1.500 km fra Frankfurt.  

EMLA TA 140 korrigere selv for sommer og vintertid, hvilket betyder at tidszonen skal stå til 0h når 

EMLA TA 140 befinder sig på samme breddegrad som Frankfurt, hvilket er tilfældet i de nordiske lande . 
 

Anbefalet afstand til forstyrrende kilder, som f.eks. computerskærme er minimum 1,5 - 2 meter. I 

jernholdige betonstrukturer (vægge i fx kældre m.m.), vil det modtagende signal naturligvis blive 

svækket. I ekstreme tilfælde bør man placere enheden tæt på et vindue og/eller pege fronten eller 

bagsiden mod Frankfurt senderen. Om natten vil atmosfæriske forstyrrelser som regel være en del 

mindre så modtagelse af tidssignalet vil ofte være mulig langt de fleste steder. Én daglig modtagelse af 

signal vil være tilstrækkeligt til at holde nøjagtigheden under 1 sekund. 

LCD displayet 

LCD displayet er inddelt i 7 sektioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tekst display: 

Viser transmitter navn (eller serienummer), eller anden info. 

Viser fugtighed 
 

Viser temperatur  

Hukommelsesindikering: 

Viser log interval samt datasæt, der ikke er udlæst i % 
 

Viser dato og tid  

Alarm 

 Menulinje: 

DCF symbol, Alarm lyd, alarm tænd/sluk, USB, historik (HIST) 

og symbol for parrings funktionen (LRN). 
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Funktionstaster 

ELMA TA140 er forsynet med 7 funktionstaster: 

 

 

 

 

 
 

Beskrivelse af funktionstasterne 

 
HIST/DEL For hvert tryk på ”HIST/DEL” steppes der gennem forudgående 

datasæt. Viser måleværdierne samt tidspunktet. 

 

USB  (Enkelt tryk)  Påbegynder kontakt og synkronisere data med kendt USB modtager. 

  (Tryk og hold i 3 sek.)  Synkroniserer (parre) til en USB modtager.   
 

*SET  (Tryk og Hold i 3 sek.)  Åbner Basisindstillinger 

  (Enkelt tryk)  Indstillinger for transmitter 1-8 (Learn mode). 

  (Tryk 2 gange)   Åbner ”log-interval” indstillingerne. 

  (Tryk endnu en gang)  Returnerer til normaltilstand (opstartsskærm). 

 

Alarm  (Enkelt tryk)  Frakobler lyden ved alarm, hvis denne er aktiv. 

  (Tryk og hold i 3 sek.) Åbner alarmindstillinger for den valgte kanal. 
 

OK/Max./Min. Bladrer mellem MAX./MIN. værdier for fugtighed, temperatur samt 

det aktuelle dugpunkt for den valgte transmitter.  
 

Plus/ Minus Bladrer ”op” og ”ned” mellem de aktive transmitter. 

 

* Generelt: ”SET” tasten anvendes til at returnere fra en given funktion. 

 

 

 

 

  

Historik/Slet 
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Basisindstillinger 

Elma TA140 starter altid op i normaltilstand, herfra skal man holde ”SET” tasten nede i 3 sek. for at 
komme til basisindstillingerne, startende med LCD display kontrast (”CONTRAST”) ved hvert 
efterfølgende tryk på ”SET” tasten, ”stepper” man videre til næste basisindstilling som er Tidszone 
(”TIMEZONE”), og så fremdeles. 
 
Indstillinger: Tryk på ”+” eller ”-” tasten, for at ændre den valgte indstilling. Hold på ”+” eller ”-” tasten 

for hurtigt at ”bladrer” gennem de mulige indstillinger inden for hver funktion. 

 

STEP klik på ”SET”: 

 

Efter 20 sek. uden ELMA TA140 betjenes, returneres der til normaltilstand, hvilket også kan gøres på 

et hvilket som helst tidspunkt, ved at trykke på ”HIST/DEL”, ”USB” eller ”ALM”. 

 

 

Note! Ændringer i basisindstillingerne kræver ingen godkendelse, men gemmes automatisk når man 

forlader og går videre til en ny indstilling. 

 

 

  

Indstilling Display Fabriksindstilling Indstil med + og - tasterne 

LCD kontrast CONTRAST Blinker 5 Niveau 0-7 i displaykontrast.  

Tidszone TIMEZONE Blinker ”0h” -12h til 12h (timer) 

Alarmsignal ALERTSOUND Blinker ”ON” Alarmlyd OFF eller ON 

Er alarmsignalet aktiveret, vil symbolet (klokke) fremkomme i menulinjen. 

NB! Denne indstilling er kun relateret til alarmlyden. Dvs. at alarmer der er indstillet, bliver ved med 
at blive registreret, ligesom de bliver vist i displayet.  

DCF funktion DCF Blinker ”ON” OFF eller ON brug radiostyret tidssignal. 

12/24 format TIMEFORMAT Blinker ”24 h” 
12 / 24 timers format. (Ved 12 vises 

AM/PM) 

Temperatur TEMP UNIT Blinker ”C”. C Celsius eller F Fahrenheit 

Ur TIME SET Timer blinker Timer ”SET” minutter ”SET” 

Dato DATE SET Årstal blinker Årstal ”SET” måned ”SET” dag ”SET” 

Reset MAIN RESET Tryk og hold på ”OK/MAX./MIN.” tasten i 3 sekunder 

Main reset sletter alle indstillinger og gemte data. Elma TA140 indstilles til fabriksindstillingen.  

Følg med i nulstillingsprocessen, der bliver vist i %. ELMA TA140 starter automatisk op igen. 

NB! Vær opmærksom på ved aktivering af MAIN RESET vil alle gemte logdata blive slettet.  

Sørg for at al relevant data er eksporteret og overført til en computer via KlimaLogg Pro softwaren 

inden. Se Eksport af data. 

Hvis ELMA TA140 ikke virker korrekt, så prøv først at skifte batterierne (genstart af ELMA TA140).  

Hvis dette ikke hjælper, så prøv at udføre denne ”MAIN RESET”  

 

Returnerer til normaltilstand 
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Transmitter 
 

 Der er 2 typer kompatible eksterne transmittere, de har deres eget prædefinerede serienumre (der 

også som udgangspunkt bliver dens navn). Serienummeret er påtrykt den enkelte transmitter og 

vises kortvarigt på transmitterens display efter isætning af batterier.  

 Efter korrekt opstart, vil data automatisk blive sendt til ELMA TA140. 

 Har ELMA TA140 allerede tilknyttet eksterne transmittere, vil det fremgå i toppen af displayet med et 

nummer (kanalnummer) for hver aktiv transmitter. 

 Brug ”+” ”-” tasterne for at se og kontrollere de forskellige transmitter. 

 Der vises en ”trekant” over nummeret på den valgte transmitter. 

 Under nummeret kan der vises et statussymbol i form af en Bar  

o Blinker denne Bar er batteriet i transmitteren ved at være fladt og skal skiftes (der vises også 

”TX” i temperatur området på displayet). 

o Vises denne Bar konstant, er transmitterens forbindelse til ELMA TA140 afbrudt.  

 Med KlimaLogg Pro softwaren kan man ændre navnet på transmitteren, som så altid vil fremgå på 

displayet i normaltilstand. Dette gælder dog ikke den indbyggede transmitter, der altid vises som 

”IN”. (INDOOR) 

  

NB! Serienummeret på transmitteren, kan altid ses i kanalvisningsmenuen (tryk på ”SET” og ”+” ”-”). 
 

NB! Efter batteriet i en transmitter er blevet udskiftet eller har mistet forbindelsen, anbefales det at 
tilknytte transmitteren igen hurtigst muligt, som beskrevet i Tilknyt transmitter 
 

Brugen af ELMA TA140 

Tilknyt transmitter 
 

 Tryk på ”SET” tasten, ”CH1-8” vises øverst og ”LRN” ses i bunden af displayet.  

 Kanalnumrene blinker. 

 Hvis der allerede er tilsluttet en transmitter på en given kanal, vil denne kanal blive markeret med en 
”trekant” placeret over den pågældende kanal. 

 Tryk på ”OK/MAX.MIN” tasten for at påbegynde søgningen efter nye transmitter, eller tryk på tryk 

på ”+ eller –” tasten og step hen til ønskede kanal for at tilknytte en transmitter til en specifik kanal, 

derefter ”OK/MAX.MIN” tasten for at påbegynde søgning efter transmitteren der skal tilknyttes den 

ønskede kanal. Findes flere transmittere der ikke er tilknyttet, vil det være tilfældigt hvilken transmitter 

der bliver valgt til denne kanal. 

 ”LEARNING” vises, og kanalnumre (der stadig blinker) har en bar under kanalnummeret  

 ELMA TA140 søger nu efter transmitter signaler i 3 minutter. 

 Når ELMA TA140 tilknytter en transmitter, vil den bar der ses under den tilknyttede kanal forsvinde. 

 Transmitter der allerede er tilknyttet vil forblive som de er, mens transmittere som ikke tidligere har 

været tilknyttet, vil blive tilknyttet en efter en. 
 

  

Slet tilknyttede transmitter 
 

 Tryk på ”SET” tasten, ”CH 1-8” vises i displayet, tryk da på ”HIST/DEL”, for at slette alle tilknyttede 
transmitter. ”DELETED” vil fremkomme på displayet, eller tryk på ”+ eller –” tasten og step til den 
ønskede kanal ”CH x” ses i displayet med serienummeret, Tryk da på ”HIST/DEL” tasten 
”DELETED” vil fremkomme på displayet, og den enkelte transmitter er nu slettet. 

  
 

NB! Flytter man en transmitter til en anden kanal (hvilket ikke kan gøres uden først at slette dens 
tilknytning til kanalen den allerede er tilknyttet), så slettes en evt. historik også.  
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Interval 
 

Indstil hvor ofte ELMA TA140 skal gemme et datasæt. Et datasæt består at et øjebliksbillede af 

temperatur, fugtighedsværdi, dato og tidspunkt for hver tilknyttet transmitter (der har strøm). 

Datasættene kan ses i historiktilstanden ”HIST”, eller overføres til en computer via den trådløse USB 

modtager og KlimaLogg Pro softwaren.  
 

 

 Tryk 2 gange på ”SET” tasten. ”INTERVAL” ses i displayet. 

 Intervallet ved siden af ”REC” symbolet lidt nede i venstre side blinker. 

 Fabriksindstillet interval er 0:15 (hr: min) = 15 minutter. 

 Med ”+” og ”-” tasterne kan man indstille følgende interval:  
1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 time, 2 timer, 3 timer eller 6 timer. 
 

Max./Min. værdier samt aktuel dugpunkt (på valgte kanal) 
For hver transmitter gemmes der en Maks. og en Min. værdi for både temperatur og fugtighed, indtil de 

bliver nulstillet, så nye Maks. / Min. værdier kan gemmes. 
 

 Tryk på ”+ eller –” tasten og step til ønskede kanal. 

 Tryk på ”OK/MAX.MIN. ” tasten. 

 Et blinkede ”MAX” symbol vil ses i displayet, og maksimum fugtighed vises. 

 Tryk på ”OK/MAX.MIN. ” tasten igen, og maksimum temperatur vises. 

 Et blinkede ”MIN” symbol vil ses i displayet, og minimum fugtighed vises. 

 Tryk på ”OK/MAX.MIN. ” tasten igen, Nu vises minimum temperatur. 
 Tryk på ”OK/MAX.MIN. ” tasten igen, Nu vises det aktuelle dugpunkt. 
 For alle minimum og maksimum værdier, kan man se hvilken kanal, transmitter, dato og 

tidspunktet for hvornår en målingen er fortaget. 

 For at slette disse max. min. værdier, Tryk og hold på ”OK/MAX./MIN.” tasten i 3 sekunder. 
 

 

Alarm indstillinger 
 

NB! Max.Min værdierne er ikke med i de gemte datasæt.  

Kun de aktuelle Max./Min. værdier vises, dette gælder også i KlimaLogg Pro softwaren. 

 

Indstil alarm MAX. og MIN. Grænseværdier for fugtighed og temperatur for valgte kanal/transmitter. 
 

 Tryk på ”+ eller –” tasten og step til ønskede kanal/transmitter 

 Tryk og hold på ”ALM” tasten i 3 sek. 

 HIGH AL RH (høj alarmgrænseværdi fugtighed) for valgte kanal ses i displayet 

 Højeste alarmgrænseværdi for fugtighed (som er første step), blinker.  
 Step til næste alarmgrænseværdi ved at trykke på ”ALM” tasten, og fortsæt sådan en efter en. 

 

Step 
 Høj alarmgrænseværdi fugtighed  HIGH AL RH, fabriksindstillet til 70% 

 Lav alarmgrænseværdi fugtighed  LOW AL RH, fabriksindstillet til 20% 

 Høj alarmgrænseværdi temperatur  HIGH AL 0C, fabriksindstillet til 400C 

 Høj alarmgrænseværdi temperatur  LOW AL 0C, fabriksindstillet til 00C 
 

 Når valgte alarmgrænseværdi vises på displayet, kan den justeres med ”+ eller –” tasten, hold på 
tasten for hurtigt at komme til ønskede værdi, skift mellem aktiverer/deaktivere alarmgrænsen med et 
tryk på ”OK/MAX.MIN. ” tasten. Ved aktiv alarm ses en højtaler i Menulinjen nederst i displayet. Er 
der et kryds over højtaleren er denne alarmgrænse ikke aktiv. 

 Afslut alarm indstillinger med tryk på ”SET”, eller ”ALM” tasten indtil normaltilstand eller vent 20 
sekunder. 

 Hvis bare én alarmgrænse er indstillet, vil symbolet ”ALARM” (over datoen) ses i normaltilstand. 

 Hvis ingen alarmgrænser er sat, ses ”ALARM” symbolet ikke. 
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Alarmfunktionen 

 

 I tilfælde af bare én alarmgrænse er overskredet, vil symbolet ”ALARM” (over datoen), samt den/de 
tilhørende kanalnummer blinke, ligesom symbolet HI eller LO blinker, når displayet viser en af disse 
kanaler med alarm.  

 Er alarmsignalet aktiveret vil symbolet med klokken blinke og den akustiske alarm lyde i 2 minutter. 

 Tryk på ”ALM” tasten for at slukke lyden. 

 Symbolet ”ALARM”, samt det tilhørende kanalnummer med symbolet HI eller LO, blinker indtil 
værdien igen er inden for grænserne eller hvis alarmen deaktiveres. 
 
 

NB! Lyden kan slås helt fra se Basisindstillinger. 

NB! Med KlimaLogg Pro softwaren, er det let at indstille kanalernes alarmgrænseværdier og 

overføre dem til ELMA TA140. 

Alarmhændelser 

 Hvis en alarm aktiveres, vil ELMA TA140 automatisk danne et separat datasæt for denne 
alarmhændelse. 

 Som et normalt datasæt, vil dette være et øjebliksbillede af data fra alle kanaler med temperatur-
fugtighed, dato og tidspunkt. 

 Selve kanalen og den parameter der har udløst alarmen, er markeret i dette datasæt. 

 Alarmhændelses data gemmes også sammen med de normale data der bliver logget, og er derfor 
listet i den normale historik. Ved eksport af data til en fil via KlimaLogg Pro softwaren, vil der udover 
den normale datafil, også blive dannet en separat fil kun med alarmhændelser. 

 

 

Historik 
 

Det er muligt at se alle historiske data, der er gemt samt data fra alarmhændelserne på ELMA TA140 
 

 Tryk på ”HIS/DEL” tasten i normaltilstand. ”HIST” vises i displayet. 

 Hukommelses indikatoren forsvinder. 

 Værdien af det nyeste datasæt samt dato og tid for målingen, vises. 
 

Brug følgende tasterne til at navigere i historikken 
 

 For hvert tryk på ”HIST / DEL”  steppes til næste ældre data (se uret skifter tid- indtil ældste tid) 

 For hvert tryk på ”OK/MAX.MIN. ” steppes til nyeste data (se uret skifter tid- indtil nyeste tid)  

 For hvert tryk på ”Minus” Skiftes til foregående kanal (til venstre) 

 For hvert tryk på ”Plus” Skiftes til næste kanal (til højre) 

 Tryk en gang på ”ALM” Se kun Alarmhændelser 

 Tryk en gang på ”SET” Gå ud af historik og kom tilbage til normaltilstand 

 

 For at se historik på seneste alarmhændelses datasæt, klik på ”HIST / DEL” og derefter ”ALM”  

 Nu vises kanalen/transmitteren og hvad der har udløst alarmen samt den tilhørende måleværdi. 

 For hvert tryk på ”HIST/DEL” eller ”OK/MAX.MIN.” tasten, kan man steppe mellem de forskellige 

alarmhændelser, i kronologisk rækkefølge. 

 Tryk på ”ALM” tasten igen, og returner til sidst viste historiske hændelse. 

 Tryk og hold på ”HIST/DEL” eller ”OK/MAX.MIN.” tasten for hurtigt at bladre gennem datasættene 

(step af 50) NB! Er log intervallet sat til 1 min. springes der 50min. 

 Gå tilbage til normaltilstand igen, tryk ”SET” eller vent 20 sek. uden at betjene ELMA TA140. 
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Tilslut til computer og synkronisering 
 

ELMA TA140 kan gemme op til 50.000 datasæt i hukommelsen. Til yderligere analyse kan disse 

datasæt overføres til en computer, via KlimaLogg Pro softwaren og den medfølgende USB modtager. 
 

Hukommelsen der bruges kører i ”ring”, hvilket betyder at når hukommelsen er fuld, begynder den at 

overskrive de ældste datasæt med nye datasæt. Indikationen på hukommelsen ses på ELMA TA140, 

den viser mængden af data i %, der endnu ikke er overført til en computer. 
 

Parring med computeren. 

Første gang ELMA TA140 skal parres med KlimaLogg Pro softwaren, trykkes og holdes der på ”USB” 

tasten i 3 sek. indtil et kort ”bib” høres og USB symbolet blinker i displayet. Parringen skal så endeligt 

godkendes af KlimaLogg Pro softwaren. Når synkroniseringen er udført med succes, lyder der endnu et 

”bib”, og USB symbolet holder op med at blinke. ELMA TA140 starter nu overførslen af data til 

computeren. På ELMA TA140 kan man følge med, på displayet, da der løbende bliver vist hvor mange 

% data, der mangler at blive overført. Parringen er kun nødvendig én gang for at tilknytte ELMA TA140 

til KlimaLogg Pro softwaren. 
 

Synkronisering til computer 

For at få forbindelse mellem Elma TA140 og KlimaLogg Pro softwaren fremover, er det kun nødvendigt 

med et enkelt tryk på ”USB” tasten som i 5 sek. prøver at etablere forbindelsen, USB symbolet blinker 

indtil forbindelsen er ok. 

Fejlfinding 
Hvis der opstår problemer, anbefales det at læse manualen og sætte sig ind i den pågældende funktion. 
 

Elma TA140 logger 

Hvis Elma TA140 fejler, check batteriet og genstart enheden, (gøres ved at tage batteriet ud i nogle 

minutter og sætte dem i igen). Brug ikke genopladelige batterier. 3 nye 1.5V batterier skal bruges for at 

sikre at Elma TA140 virker korrekt. 
 

Radio forstyrrelser 

Der kan opstå radiotransmission problemer mellem USB modtager og Elma TA140, eller mellem 

transmitter og Elma TA140 hvis lokale forhold påvirker radiosignalet.  

En maksimal transmissions rækkevidde på op til 100 meter til en transmitter og op til 10 meter til USB-

modtager er mulig (i fri luft) I praksis må man forvente at den maksimalt mulige rækkevidde bliver 

væsentligt reduceret på grund af lokale forhold, der kunne være: 
 

Batteriet-    Defekte batterier kan reducere en ideel transmission. 

Synlige forhindringer: Har en negativ effekt afhængigt af tykkelse, struktur og 

materialeegenskaber. Metal- og ståloverflader bør undgås, hvis 

muligt (herunder belagt / dæmpet vinduesruder). 

Usynlige forhindringer: Den mest almindelige årsag til problemer er interferens som følge af 

elektroniske faktorer. I denne henseende bør en vis afstand 

opretholdes til store elektroniske anordninger (1-2 meter) for så vidt 

muligt at undgå elektromagnetiske påvirkninger. Andre trådløse 

produkter, i nærheden kan også have en negativ indflydelse på 

transmissionen.      

 Mistes kontakten skal man følge pågældende afsnit i vejledningen 

for at genetablere denne igen. Sker dette ofte eller kan man ikke 

genskabe kontakten, skal man prøve at samle alle enheder for at 

udelukke en generel fejl. Hvis det er en enkelt enhed, skal man 

prøve at finde en anden placering til denne enhed.  
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Placering af Elma TA140 

Elma TA140 kan stå på et bord eller hænges op på væggen. Før 

ophængning på væggen, skal man være sikker på at alle transmittere 

kan kommunikere med Elma TA140 

  

1. Montér en skrue i væggen og lad skruehovedet stikke ca. 5mm fra 
væggen. 
 

2. Slå bordholderen ind, og hæng Elma TA140 i ”nøglehullet”, på 
bagsiden. Sikre at instrumentet sidder godt fast i skruen, før det 
slippes. 
 

Vedligeholdelse 
 

Udskift batteriet 
Batteriet bør udskiftes så snart symbolet for lavt batteri vises (symbolet ”RX” vises i området omkring 

dato og tid.) Elma TA140 kan virke forkert, hvis batterierne ikke skiftes. 

 

 

 

 

 

 

Undgå at udsætte enhederne for ekstrem varme, vibrationer og stød, da dette kan forsage skade og 

give unøjagtige målinger.  

 Enhederne rengøres med en blød fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller andre væsker. 

 Placer enhederne på et tørt sted og nedsænk dem ikke i vand. 

 Undgå at placere enhederne i tæt på kilder med interferens og metal, så som tv eller computer. 

 Hvis en enheden ikke virker korrekt, skift batterierne, eller udfør en ”Main – Reset” 
 

Ansvars fraskrivelse 
 

 

Hold enhederne utilgængeligt fra børn, det er ikke legetøj. 

 Enhederne er ikke beregnet til medicinsk eller anden offentlig brug. 

 Specifikationerne for produktet kan ændres uden forudgående varsel. 

 Ingen dele af denne manual, må gengives uden skriftlig tilladelse fra Elma Instruments A/S. 

 Fortag ikke reparationer eller forsøg på dette. Returner enhederne til Elma Instruments A/S, og få 
dem checket af en kvalificeret teknikker. Åbning og forsøg på dette medfører at garantien ophører. 

 Producent og leverandør påtager sig ikke ansvar for evt. forkerte målinger og de konsekvenser 
disse måtte have. 

 

Installation af KlimaLogg Pro softwaren 

NB! Den nødvendige software KlimaLogg Pro kan hentes fra www.elma.dk søg på ELMA TA140 

og gå til Downloads under Mere Info.  

Inden installation af KlimaLogg Pro softwaren på computeren, skal man først sætte ELMA TA140 

op som tidligere beskrevet. Dernæst er det vigtigt at den medfølgende USB modtager der bruges til 

trådløs overførsel af data fra ELMA TA140, parres og sættes op til computeren.  
 

Sæt USB modtageren i en ledig USB port på den computer, hvor KlimaLogg Pro softwaren skal 

installeres. USB modtageren kan sættes i hvilken som helst USB port, bruger man en USB hub eller 

et forlængerkabel forøger det risikoen for forstyrrelser udefra og kan forringe kommunikationen til 

NB! Efter batteriet er skiftet, skulle det ikke være nødvendigt at reinstallere Elma TA140. Normalt vil 

den opretholde indstillinger og forbindelse til transmitter, som de oprindeligt var. Det er dog 

nødvendigt at modtage DCF signalet for at uret går rigtigt igen, hvilket skulle ske automatisk . 

 For at beskytte miljøet, må batterier og elektronisk affald ikke bortskaffes som normalt 

husholdnings affald. Følg de nationale eller lokale regler for afskaffelse af sådanne produkter 

http://www.elma.dk/
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computeren. Hvis dette opleves sæt den direkte til computeren eller sørg for at bruge et 

forlængerkabel af god kvalitet, kan også forbindes til en USB hub der er tilsluttet spænding. 

Krav til computeren 

 

Understøttede operativ systemer: Windows XP (min. SP3) Windows Vista (min. SP1) Windows 7 

Min. 1 GB hukommelse Skærm opløsning 1024 X 768 pixels 
 

Sørg for at følgende er opfyldt inden der fortsættes. 

 ELMA TA140 er sat op og modtager data fra den interne og de eksterne transmitter. 

 At computeren opfylder minimumskravene. 

 USB modtageren er forbundet til computeren. 

 ELMA TA140 og USB modtageren er inden for rækkevidde (10m i åbent rum). 

KlimaLogg Pro softwaren hentes på www.elma.dk. Søg på ELMA TA140 og gå til Downloads under 

Mere Info. Her findes KlimaLogg Pro som en Zip fil, der kan downloades.  

Parring ELMA TA140 og KlimaLogg Pro softwaren 

 

Pak Zip filen ud og dobbelt klik på denne installations filen, så vil installation af KlimaLogg Pro 

softwaren sættes i gang. Følg instruktionerne indtil KlimaLogg Pro er installeret korrekt. 

For at ELMA TA140 og KlimaLogg Pro kan ”tale” sammen, skal de parres først. Tryk og hold på USB 

tasten, indtil der høres et ”bib”. Tryk da på Synchronize. 

Normalt skal dette kun gøres én gang. Når først KlimaLogg Pro softwaren og ELMA TA140 er parret 

med hinanden og har udvekslet ID nummer, vil de via dette ID nummer kunne ”finde” hinanden igen, hvis 

de mister forbindelsen.  
 

Har der ikke tidligere været parret med en ELMA TA140, vil KlimaLogg Pro softwaren, automatisk vise 

denne synkroniseringsvejledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parringen kan startes manuelt på et hvilket som helst tidspunkt, vælg 

Logger – Synchronize Logger. F. eks. ønsker man at have flere 

ELMA TA140 installeret (op til 10), eller hvis kontakten mistes mellem 

ELMA TA140 og KlimaLogg Pro softwaren. 
 

 

Dette gøres ved først at vælge hvilken logger kanal der skal bruges til synkroniseringen, ønsker man at 

gensynkronisere ELMA TA140, vælges den logger kanal den tidligere har været synkroniseret med.  

Hvis synkroniseringsvejledningen vises og man har valgt en kanal, skal man sætte ELMA TA140 i 

synkroniserings tilstand Tryk og Hold (3-4 sek.) på USB tasten på ELMA TA140, indtil der høres et 

”bib”. Klik så på ”Synchronize” tasten der stadig er vist på computeren, så parringen kan starte, det 

tager ca. 1 til 2 minutter. ELMA TA140 vil ”bibbe” når parringen er vel udført.  

 

Man kan være ude for at man skal gentage dette mere end én gang!  

http://www.elma.dk/
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Funktionsmenu Faner for kanaler Værktøjslinje 

 

KlimaLogg Pro softwaren i daglig brug 
 

Start KlimaLogg Pro softwaren og klik på ”USB” tasten på ELMA TA 140. Ser man symbolet USB på 

ELMA TA140 er forbindelsen ok, og alle ”manglende” data overføres nu til computeren.  

Hovedvinduet på KlimaLogg Pro softwaren består af en funktionsmenu, en værktøjslinje, et dataområde 

og en status linje. Dataområdet er delt i flere faner en for hver kanal. 
 

 

 

 

 

 

 

Fanen Overview 

En liste over alle gemte datasæt for denne Logger, nye datasæt lægges i bunden af listen. 

Hver transmitter har sin egen fane med serienummer eller navn, her vises alle målinger der er tilgængelig 

for den valgte transmitter. 

I den venstre del vises de loggede data. I højre side ses alarmindstillinger min./max. værdier og anden 

detaljeret information om den valgte transmitter. Er en transmitter blevet ”omdøbt” ses det i fane navnet, 

den interne transmitter (INDOOR), kan ikke ændres.  

 

Klik på Edit Sensor Settings for at ændre på en  

transmitters egenskaber. 

 

Edit Sensor Settings: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedmenu KlimaLogg pro software 

View 

Se kun de datasæt, hvor en alarmhændelse er blevet aktiveret. 

Skjuler eller viser kolonnen med dugpunkt. 

Vælg hvilke kanaler der skal ses i ”overblikket”. 

Status linje 

Data område 

Her kan egenskaberne på en transmitter let ændres. 
 

Name: Skift navnet på transmitteren, maks. 10 karakter 
Channel 1 Information om logger kanal 
 

Battery: Status på batteriet i transmitteren OK eller LOW 
 

Alarmgrænse værdier! 
 

Temperature: Aktivere / sæt temperatur alarmgrænser høj - lav. 
Humidity: Aktivere / sæt fugt alarmgrænser høj – lav.  

 

Tryk OK for at overføre ændringerne til ELMA TA140- Er der ikke 
forbindelse til ELMA TA140, kan man ikke klikke OK. 

File -  EXIT: Afslutter KlimaLogg Pro softwaren 

Hovedmenuen består af  
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?  

Åbner den engelske manual. 

Går til TFA hjemmesiden. 

Viser version af KlimaLogg Pro softwaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Toolbar: Værktøjslinje  giver hurtig adgang til ofte brugte funktioner 

 Vælg den aktive ELMA TA140, hvis der er mere end én enhed der er parret.  

Log indstillinger. Eksportere datasæt Slet valgte datasæt 

 Vis alarmhændelser Vis dugpunkt kolonnen  Vis KlimaLogg Pro version 

Logger 

Log indstillinger for valgte den ELMA TA140 se ”Log indstillinger”.  

Gentag synkronisering mellem ELMA TA140 og KlimaLogg Pro 

Eksportere datasæt til en fil, for yderligere analyse. Se Eksport af data” 

Sletter valgte ELMA TA140, fjerner også alle datasæt. Kan ikke fortrydes! 

Extras Options: Generelle indstillinger for valgte ELMA TA140  

Language: Vælg sproget der skal bruges i dette program. 

Skifter man sprog skal KlimaLogg Pro genstartes. 

Date: Vælg dato format der skal vises. 

Time: Vælg 12 eller 24 timers visning. 

Temperature: Temperatur enhed 0C (Celsius) eller 0F (Fahrenheit) 

Automatic Export file:  

Vælg sti, hvor den automatiske eksport fil fra KlimaLogg Pro Service vil 

blive gemt. Denne fil indeholder KUN det sidste datasæt. 

Work as a service: Vælges denne vil KlimaLogg Pro fortsætte med at 

læse datasæt der er synkroniseret dog kun fra logger kanal 1, også når 

KlimaLogg Pro softwaren er lukket. Servicen starter automatisk når 

computeren startes, og det er ikke nødvendigt at logge ind på computeren, 

bare tryk på ”USB” tasten på ELMA TA140, så er forbindelsen etableret  

 Show Data Folder: Åbner stifinder, hvor data bliver gemt. 

Log indstillinger: 

Reread All History Data: Genindlæs alle data (gemt på ELMA TA140) til 

computeren. Eksisterende datasæt overskrives. 

Recording interval: Justér hvor ofte der skal logges/gemmes et datasæt. 

Reset Min/Max Values:  Nulstiller alle Min./Max. målinger på ELMA TA140  
 

Ovenstående kræver at ELMA TA140 er i kommunikations indstilling. Tryk 

på ”USB” tasten for at etablere denne forbindelse. 
 

Device Overview Display: Vis datasæt på udvalgte kanaler (transmitter),  

Dewpoint: Vælg at se Dugpunkt værdier. 

Alarm Events Only: Se datasæt, hvor bare én af transmitterne har målt 

værdier, udover alarmgrænsen. 

 
Eksport af data: 

Time periode: Vælg alle datasæt, eller indstil dato og tid i en udvalgt periode. 
Start/End: Start og sluttidspunkt 
Use comma instead of point as a decimal: Brug komma i stedet for 
punktum, som decimal adskiller I eksport filen. 

Target file: Angiv sti og filnavn for eksportfilen. 
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NB! De tekniske specifikationer, skal overholdes. Når man tilslutter eksternt tilbehør, må der ikke 
være spænding på. Elma Instruments A/S påtager sig ikke ansvaret for skader på Elma TA140 eller 
eksternt udstyr pga. forkert tilslutning til disse udgange  

ÅBEN KOLLEKTOR UDGANG 

 

ELMA TA140 har to elektroniske udgange, de anvendes til at styre eksternt tilbehør. Disse aktiveres i 

tilfælde af at bare én alarmgrænseværdi på Logger kanal 1 overskrides. 

 Udgang 1, aktiveres når temperatur eller fugtighed overstiger alarmgrænseværdien. 

 Udgang 2, aktiveres når temperatur eller fugtighed er under alarmgrænseværdien. 

 Så længe alarmgrænsen er overskredet vil udgangen være aktiv, indtil den igen er inden for 

grænseværdien, eller hvis at alarmgrænserne deaktiveres. 

 Den åbne kollektor udgang har et 3.5 mm Jack stik (sidder under batteridækslet).  

Følgende tegning viser diagrammet: 

 

 Tekniske specifikationer 

  

 Maksimum spænding:  24 V 

 Maksimum strøm:  400 mA 
 
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifikationer 
 

Temperatur: 
Nøjagtighed :    +- 1°C 
Måle område:  0ºC … +50ºC med 0,1°C opløsning    

32ºF …. + 122ºF med 0,2ºF opløsning 
Fugtighed: 
Nøjagtighed :    +-3% rH (35…75% rH), ellers +-5% rH 
Måle område:   1% …. 99% med 1% opløsning 
Indendørs temperatur, check interval: Hver 15 sekund 
Indendørs fugtighed, check interval:  Hver 15 sekund 
Udendørs transmitter, check interval:  Hver 10 sekund 
Transmission afstand transmitter: op til  100 meters (fri luft) 
Transmission range USB modtager:  Op til 10 meters (fri luft) 
Maksimum datasæt:   50.000 
Maksimum antal transmitters tilsluttet: maks. 8 eksterne transmitter pr. Logger 
Strømforbrug:    3 x 1,5 V-Batteri (alkaline) Type. Mignon AA, LR6 
Dimension  (H x B x D):   137 x 98 x 26 mm 
Vægt (uden batterier)  :  150 gram 
 

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
Hermed erklærer vi, at disse trådløse transmission enheder er i overensstemmelse med krav i R & TTE-
direktivet 1999/5 / EF. 
 

Jack stik 

Udgang 2 lav alarm 

Udgang 1 - høj alarm 

C = Udgang 1 - høj alarm 
B = Udgang 2 - lav alarm 
A = Stel 
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