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Opis urz ądzenia

Opis ogólny
LB-532 jest rejestratorem wybranych parametrów
klimatu, takich jak : wilgotność i temperatura po-
wietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz natężenia
oświetlenia. Zasilany jest z długowiecznej,  wymie-
nialnej baterii litowej. Urządzenie łączy się z kom-
puterem poprzez interfejs USB.

LB-532 gromadzi w swojej pamięci wyniki pomia-
rów parametru klimatu. Po dołączeniu do kompute-
ra, specjalizowany program logger odczytuje zare-
jestrowane dane i prezentuje je w postaci wykresu,
tabeli lub raportu.

LB-532 może być stosowany wszędzie tam gdzie
zachodzi potrzeba precyzyjnej kontroli podstawo-
wych parametrów klimatu : w aptekach i hurtow-
niach farmaceutycznych, magazynach spożyw-
czych, muzeach, galeriach, w środkach transportu
również wewnątrz opakowań z transportowanymi
produktami.

Każdy rejestrator jest indywidualnie adjustowany w
komorze klimatycznej. Do każdego rejestratora
może być dołączone świadectwo wzorcowania wy-
dane przez akredytowane Laboratorium Wzorcu-
jące, potwierdzające jakość przeprowadzanych
pomiarów temperatury, wilgotności i ciśnienia.
Pomiar natężenia oświetlenia nie podlega wzorco-
waniu.

Program logger zapewnia pełną kontrolę nad urzą-
dzeniem w szczególności realizuje następujące
funkcje :
- tworzy i obsługuje bazę danych pomiarowych.
- prezentuje dane z bazy w formie tabeli, wykre-

sów i raportów w formacie pdf

- rejestruje alarmy sygnalizowane przez reje-
strator np. przekroczenia zapisanych progów
wilgotności, temperatury i ciśnienia,

- umożliwia konfigurację LB-532, między in-
nymi ustawianie progów alarmowych, inter-
wału rejestracji, sposobu rozpoczynania i koń-
czenia rejestracji i wiele innych parametrów.

Rejestracja

LB-532 może gromadzić w swojej pamięci dane
pomiarowe. Rejestrowane dane mogą być zapisy-
wane z krokiem jednej minuty w zakresie 1 do 255

minut. Maksymalna liczba punktów pomiarowych
możliwa do zapisania w pamięci wynosi odpowied-
nio 32000/N dla N parametrów (gdzie N = 1,2,3 lub
4). W przypadku zapełnienia pamięci, w zależności
od konfiguracji, nowe dane zapisywane są w miej-
scu najstarszych danych lub rejestracja zostanie za-
kończona.
O momencie startu i zakończenia rejestracji decy-
duje konfiguracja rejestratora, której dokonuje się

w programie logger tuż przed rozpoczęciem misji.

Start rejestracji może odbyć się :
• natychmiast po zainicjowaniu misji w progra-

mie logger
• po zadanym czasie po zainicjowaniu misji w

programie logger
• o zadanej konkretnej dacie i godzinie
• natychmiast po zainicjowaniu misji przyci-

skiem w przyrządzie
• po zadanym czasie od momentu zainicjowania

misji przyciskiem w przyrządzie
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Koniec rejestracji może się odbyć :
• po zakończeniu misji w programie logger
• po upłynięciu zadanego czasu
• o określonej dacie i godzinie
• po zatrzymaniu misji przyciskiem w przyrzą-

dzie
• po zapełnieniu pamięci w rejestratorze

Alarmy
W LB-532 można ustawić górny i dolny próg alar-
mowy dla każdego mierzonego parametru. Podczas
trwania rejestracji bieżące wyniki pomiarów po-
równywane są z zaprogramowanymi progami alar-
mowymi. Wyjście mierzonego parametru (np. tem-
peratury) poza obszar wyznaczony progiem dolnym
lub górnym skutkuje pojawieniem się alarmu. Ist-
nieje możliwość opóźnienia alarmowania. To zna-
czy można ustawić ‘nieczułość’ alarmu na krótko-
trwałe przekroczenia progu alarmowego. Na przy-
kład ustawienie opóźnienia alarmowania na 10 mi-
nut będzie skutkowało ignorowaniem sytuacji
alarmowych trwających poniżej 10 minut. Alarm
wystąpi dopiero gdy przekroczenie progu będzie
trwało dłużej niż zadany czas opóźnienia.

Alarm jest sygnalizowany miganiem wyniku po-
miaru na wyświetlaczu. W zależności od konfigu-
racji informacja o alarmie może być zatrzaskiwana
w urządzeniu lub może występować tylko w trakcie
trwania sytuacji alarmowej.
Informacje o zanotowanych alarmach są dostępne
po dołączeniu przyrządu do programu logger.
Zsumowany czas alarmu odnotowany jest w rapor-
cie z przebiegu rejestracji. Raport w formacie pdf
jest tworzony na życzenie przez program logger.

Uwaga, sprawdzanie przekroczeń progów alarmo-
wych odbywa tylko w trakcie trwania rejestracji.
Zarówno przed rozpoczęciem rejestracji jak i po jej
zakończeniu alarmy nie są sprawdzane. Natomiast
informacja o wystąpieniu alarmu podczas rejestracji
może być zatrzaskiwana i pamiętana aż do rozpo-
częcia nowej misji lub do skasowania pamięci za-
rejestrowanych danych pomiarowych.

Wyświetlacz
LB-532 wyposażony jest w dwuwierszowy wy-
świetlacz LCD. W górnym wierszu wyświetlany
jest symbol parametru a w dolnym wierszu pre-
zentowana jest wartość parametru

Wykroczenie mierzonego parametru poza przedział
ograniczony progami alarmowymi sygnalizowany
jest miganiem wyświetlanej wartości.
W przypadku wystąpienia sytuacji szczególnej na
wyświetlaczu pojawiają się symboliczne komuni-
katy :

• rtC  : błąd ustawień zegara, występuje po rese-
cie przyrządu

• bAt Lo  : zły stan baterii zasilającej
• CAL : błąd danych kalibracyjnych

Oprócz wyników pomiarów parametrów klimatu na
wyświetlaczu, w postaci symbolicznej (małe trój-
kąty), zobrazowany jest stan w jakim znajduje się

przyrząd (górna linijka) oraz stopień naładowania
baterii (dolna linijka).

Jednoczesne miganie wszystkich trójkątów obra-
zujących stan baterii, oznacza że nie został wyko-
nany jeszcze żaden ważny pomiar napięcia baterii
(pomiar baterii odbywa się w momencie pomiaru
parametru klimatu) przy odłączonym przewodzie
USB, od czasu resetu lub skasowania pamięci po
wykryciu wcześniej błędu baterii. Trójkąty przesta-
ną migać po dokonaniu pierwszego pomiaru przy
odłączonym przewodzie USB.

Mierzone parametry ukazują się naprzemiennie na
LCD. Opis pojawiających się symboli :
t  – temperatura wyrażona w °C
h – wilgotność wyrażona w %
P – ciśnienie atmosferyczne wyrażone w hPa
L – natężenie oświetlenia wyrażone w lx (luks)
Lh  – natężenie oświetlenia wyrażone z klx (tysią-
cach luksów)

POM zapalany na czas
trwania pomiaru

REJ miga – trwa misja ale
rejestracja si ę jeszcze
nie zacz ęła.
REJ zapalony – trwa reje-
stracja

ZAS - zasilanie z USB

USB - wska źnik USB.
Miga – rozpoznany przez system,
Zapalony – gotowy do
wymiany danych

  t
+ 23.31 Warto ść parametru

Symbol par ametru

Liczba trójk ątów odpo-
wiada stanowi naładowa-
nia baterii.
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Menu urządzenia
Na prawej krawędzi obudowy LB-532 znajduje się
klawisz. Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza spo-
woduje ukazanie się na wyświetlaczu bieżącej po-
zycji menu urządzenia.  Dzięki tej funkcji można
przeglądać stan w jakim znajduje się urządzenie a
także wybrać jedną z poniższych funkcji (przy-
trzymujemy klawisz i puszczamy go gdy wyświe-
tlany jest komunikat funkcji którą chcemy wybrać)
:

A – Ekran z wynikami pomiarów.

B – Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza.

C – Migający START oznacza że jest przy-
gotowana misja na start klawiszem (zwol-
nienie klawisza rozpocznie misję).

Migający STOP oznacza że trwa rejestra-
cja i jest przygotowana na zakończenie
rejestracji klawiszem (zwolnienie przyci-
sku zakończy rejestrację).

By wybrać jedną z opcji trzeba zwolnić
klawisz w trakcie wyświetlania migające-
go komunikatu. Stałe trzymanie klawisza
spowoduje przejście do następnego po-
ziomu menu bez wybrania żadnej opcji.

Wybranie jednej z opcji spowoduje ustanie
migania komunikatu. Po kilku sekundach
przyrząd powróci do wyświetlania danych
pomiarowych. Trójkąty w górnej linijce
wyświetlacza przyjmą nowy stan odpo-
wiedni do wybranej opcji.

D – Stan związany z rejestracją :
REJ BUTT – oczekiwanie na start z kla-
wisza

REJ ON – zaczęta misja, oczekiwanie na
start rejestracji (oczekiwanie na odpo-
wiedni czas rozpoczęcia rejestracji)
REC ON – trwa rejestracja
REJ STOP – misja zakończona

E – Numer seryjny rejestratora.

Program logger

Dodanie LB-532 do programu logger
Dodanie obsługi urządzeń LB-532 wykonujemy
tylko raz niezależnie od liczby posiadanych reje-
stratorów.
W celu dodania obsługi LB-532 do programu
logger należy :
• Z głównego menu programu wybrać  :
• Konfiguracja > Konfiguracja

urz ądze ń

• W oknie Konfiguracja urz ądze ń wy-
brać klawisz Dodaj .

• Z rozwijanej listy urządzeń wybrać LB-532

• Zatwierdzić wybór klawiszem OK.

   t
+ 23.31
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• Zakończyć dodawanie urządzeń klawiszem OK.

Start misji
Wybrać z dolnego paska programu ikonę
Start misji  (ikona znajduje się po lewej

stronie dolnego paska programu).

Ukarze się okno z wszystkimi parametrami opisują-
cymi misję.

Opis parametrów okna Start rejestracji  :
• Opis misji

• Można wprowadzić dowolny tekst opisu-
jący rozpoczynaną misję. Tekst ten będzie
zacytowany w raporcie utworzonym po
zakończeniu misji.

• Start rejestracji
• Rozpocz ęcie po naci śni ęciu

przycisku  – misja zostanie zainicjowa-
na po wybraniu opcji START z menu
urządzenia.

• Natychmiast  – rejestracja ruszy zaraz
po zainicjowaniu misji.

• Z opó źnieniem  – rejestracja ruszy po
wprowadzonym czasie opóźnienia startu
rejestracji.

• O zadanym czasie  – rejestracja ruszy
w określonej dacie i czasie, który należy
wprowadzić.

• Zakończenie misji
• Zakończenie po naci śni ęciu

przycisku  – misja zakończy się po wy-
braniu opcji STOP z menu przyrządu.

• Po zadanym czasie  – misja będzie
trwała określoną liczbę minut (czas ten
można wprowadzić).

• O zadanym czasie  – misja zakończy
się o wyznaczonej dacie i czasie.

• Ręcznie  – żadna z dwóch powyższych
opcji. Misję zawsze można zatrzymać z
poziomu programu logger.

• Parametry rejestracji
• Interwał rejestracji  – odstęp w

minutach co jaki w pamięci przyrządu bę-
dą rejestrowane kolejne punkty z wynika-
mi pomiarów (czas co jaki będą odbywały
się pomiary).

• Zapełnienie pami ęci reje-
stracji
• wstrzymaj dalsz ą reje-

stracj ę – po zapełnieniu pamięci
rejestracja zostanie zatrzymana. Przy-
rząd zapamięta dane od pierwszego
pomiaru aż do momentu zapełnienia
pamięci, kolejne dane nie będą reje-
strowane.

• nadpisuj najstarsze dane  –
po zapełnieniu pamięci kolejne wyniki
pomiarów będą zapisywane w miejscu
najstarszych. Przyrząd będzie pamiętał
najnowsze pomiary kosztem najstar-
szych.

• Start rejestracji o ‘okr ą-
głych minutach’  – wybranie tej
opcji spowoduje że np. dla interwału
rejestracji 5 minut LB-532 będzie re-
jestrował np. o 10:05, 10:10 itd. Nie
wybranie opcji może spowodować że
w pamięci będą dane zarejestrowane o
10:03, 10:08, 10:13 itd. W sytuacji
gdy wybierzemy tę opcję w wielu re-
jestratorach wówczas wszystkie reje-
stratory przeprowadzą pomiary do-
kładnie w tych samych punktach cza-
su niezależnie od tego czy ich misje
zostały zainicjowane dokładnie w tym
samym czasie.

• Progi alarmowe
• Można ustalić dolny i górny próg

alarmowy dla każdego mierzonego
parametru, a także określić które pro-
gi mają być brane pod uwagę przy
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sprawdzaniu alarmu. Np. można wy-
brać tylko górny próg temperatury a
dolny pozostawić nieaktywnym.

• Opóźnienie alarmowania  – nie-
przerwany czas przekroczenia ak-
tywnego progu alarmowego po któ-
rym sygnalizowany jest alarm. Prze-
kroczenie progu alarmowego przez
czas krótszy od ustawionego nie
spowoduje sygnalizacji alarmu.

• Sygnalizacja alarmowania
tylko w trakcie trwania
alarmu (bez zatrzaskiwania)
– wybranie opcji powoduje sygnalizację
alarmu tylko w czasie jego trwania, nie-
wybranie opcji powoduje że informacja o
alarmie jest zatrzaskiwana aż do czasu
rozpoczęcia nowej misji lub skasowania
pamięci.

• Wyłączenie LCD po 10 minutach  –
wybranie tej opcji spowoduje wyłączenie wy-
świetlacza w urządzeniu po 10 minutach od
ostatniego wybrania klawisza w urządzeniu
lub od odłączenia od komputera. Wyświetlacz
zostanie włączony po naciśnięciu przycisku w
urządzeniu lub po podłączeniu do komputera.
Opcja ta pozwala oszczędzić energię pobiera-
ną z baterii a tym samym wydłużyć czas pracy
z baterii. Opcja ta może być stosowana np.
podczas monitorowania mikroklimatu we-
wnątrz paczek z transportowanymi produkta-
mi, kiedy to praca wyświetlacza nie jest ko-
nieczna.

Raport pdf
Na podstawie zarejestrowanych przez LB-532 da-
nych, program logger tworzy raport w formacie
pdf, który może służyć jako dokument opisujący
przeprowadzoną rejestrację. W raporcie znajdują
się najważniejsze dane dotyczące rejestracji w tym
szczegółowa informacja na temat stanów alarmo-
wych. Przykładowy widok raportu przedstawiony
jest poniżej :

Licencja programu logger

Do pełnej obsługi rejestratora (rozpoczynanie i
kończenie misji, zmiana ustawień itp.) konieczne
jest wykupienie licencji. Licencja uprawnia do
bezterminowego korzystania z programu oraz
umożliwia aktualizację oprogramowania przez
okres 1 roku od zakupu licencji. Licencja przeka-
zywana jest w postaci pliku, który należy umieścić
w katalogu /KEYS (katalog tworzony na dysku
komputera podczas instalacji programu logger).

Uruchomienie programu logger bez posiadania
kluczy licencyjnych powoduje że pracuje on w try-
bie DEMO  i posiada ograniczoną funkcjonalność.
Program pracujący w trybie DEMO  (program
logger od wersji 2.1.35) umożliwia odczyt zareje-
strowanych danych z rejestratora LB-532 i wygene-
rowania raportu. Pozostałe funkcje są niedostępne.
Program logger można pobrać ze strony :
http://www.label.pl/po/logger.html
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Uwagi eksploatacyjne

Bateria
LB-532 zasilany jest z litowej baterii 3,6V o roz-
miarze ½ AA (bateria z wyprowadzeniami). W celu
wymiany baterii należy odkręcić spodnią pokrywę
urządzenia. Odłączyć zworki baterii. Założyć nową
baterię. Założyć z powrotem zworki baterii. Bateria
posiada wyprowadzenia które należy zawinąć na
udostępnionych śrubach o gwincie M2.

Po dokręceniu nakrętki połączenie baterii z urzą-
dzeniem jest solidne i odporne na wibracje, które
mogą wystąpić np. w trakcie monitorowania mi-
kroklimatu w środkach transportu (np. monitoring
warunków wewnątrz paczek z przewożonymi pro-
duktami).
Zalecamy stosowanie baterii TADIRAN SL-750/P.
Wymiana baterii może spowodować reset urządze-
nia. Po wymianie baterii należy urządzenie podłą-
czyć do USB i wykonać niezbędne ustawienia np.
ustawić zegar wewnętrzny urządzenia. Przed wy-
mianą baterii należ zatrzymać misję i odczytać pa-
mięć rejestracji.
Ze względu na niską zawartość litu (poniżej 1g)
bateria używana w LB-532 nie podlega ograni-
czeniom w transporcie lotniczym.

Aktualizacja oprogramowania we-
wnętrznego (firmware)
Program logger umożliwia aktualizację oprogra-
mowania wewnętrznego rejestratorów LB-532. Po
wykryciu przez program logger możliwości aktu-
alizacji oprogramowania, pojawi się stosowny ko-
munikat oraz w menu programu stanie się dostępna
opcja uaktualnienia. Przed aktualizacją oprogra-
mowania wewnętrznego należy zatrzymać rejestra-
cję oraz zapisać wynik rejestracji na dysku gdyż w
wyniku aktualizacji wszystkie zarejestrowane dane
zostaną utracone. Podczas aktualizacji oprogramo-
wania wewnętrznego nie należy odłączać rejestrato-
ra od USB komputera oraz nie należy zamykać
programu logger. Przeprowadzenie aktualizacji nie
ma wpływu na dane kalibracyjne i konfigurację

przyrządu. Z powodu aktualizacji nie ma koniecz-
ności przeprowadzania ponownej adjustacji reje-
stratora.

Mocowanie
Standardowo rejestrator wyposażony jest w wie-
szak. Wieszak jest pomocny do zawieszenia reje-
stratora na ścianie lub innej powierzchni. Wieszak
znajduje się w spodniej pokrywie urządzenia.
Magnes :
Pod wieszak można wsunąć magnes neodymowy o
średnicy 20mm i grubości 3mm. Magnes należy
wsunąć od dołu ku górze aż do wyczuwalnego opo-
ru. Wieszak z wsuniętym magnesem umożliwia
przytwierdzenie rejestratora do metalowych po-
wierzchni, takich jak obudowa chłodziarki, lodówki
czy metalowej konstrukcji regału magazynowego.

LB-528C - stojak :
Pod wieszak można wsunąć stojak wykonany z
przezroczystego pleksi. Stojak z rejestratorem moż-
na postawić na półce lub stole.

LB-528D - uchwyt foto :
Pod wieszak można wsunąć uchwyt z gwintem fo-
tograficznym ¼ cala. Dzięki temu LB-532 można
dołączyć do dowolnego statywu lub uchwytu foto-
graficznego.

Bez wieszaka :
Na specjalne życzenie zamawiającego,  rejestrator
może być wykonany bez wieszaka, dzięki czemu
będzie zajmował mniej przestrzeni w paczkach z
transportowanymi towarami.

Miejsce na wsunięcie
magnesu

-     3,6V ½ AA

LB-532
Zworki
baterii
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Dane techniczne.

Pomiar wilgotności
• Zakres :

• Wersja standardowa
• 10..95% dla temperatur do 40°C
• 10..60% dla temperatur do 70°C
• 10..40% dla temperatur do 80°C

• Wersja H (rozszerzony zakres wilgotności)
• 0..100% dla temperatur do 60°C
• 0..70% dla temperatur do 70°C
• 0..40% dla temperatur do 80°C

• Niepewność pomiaru :
• ± 2% w zakresie 10..90%
• ± 4% poza zakresem  10..90%

• Rozdzielczość pomiaru : 0,1%

Pomiar temperatury
Zakres pomiaru temperatury :
• –30.. +80°C
Niepewność pomiaru :
• ± 0,1°C (dodatkowo +/- ostatnia cyfra),

w zakresie 0..+40°C
• ± 0,2°C (dodatkowo +/- ostatnia cyfra),

w zakresie -20..+60°C
• ± 0,3°C (dodatkowo +/- ostatnia cyfra),

 w pozostałym zakresie -30..+80°C
• Rozdzielczość pomiaru : 0,01°C

Pomiar ciśnienia atmosferycznego
Zakres pomiaru ciśnienia :
• 700..1100 hPa
Niepewność pomiaru :
• ±1 hPa
Rozdzielczość pomiaru :
• 0,1 hPa poniżej wartości 1000 hPa
• 1 hPa powyżej wartości 1000 hPa

Pomiar natężenia światła
Zakres pomiaru natężenia światła :
• 0..180000 lx (luks)
Zakres widmowy :
• 400..700 nm – zbieżny z charakterystyką oka

ludzkiego

Wymiary zewnętrzne, waga

Długość  :  73mm
Szerokość : 46mm
Grubość :  17mm
Grubość z wieszakiem : 21mm

Świadectwa wzorcowania.

Jakość pomiaru temperatury, wilgotności oraz ci-
śnienia atmosferycznego może być potwierdzona
przez wystawienie, indywidualnie dla każdego eg-
zemplarza, świadectwa wzorcowania wydanego
przez akredytowane Laboratorium Wzorcujące
LAB-EL (certyfikat akredytacji nr AP-067)

Słownik u żytych poj ęć.

Misja  – czas od momentu zainicjowania nowej re-
jestracji aż do jej zakończenia. Podczas trwania mi-
sji nie można zmienić żadnego parametru w usta-
wieniach rejestratora. Ustawienia konfiguracyjne są

dostępne jedynie podczas przygotowywania nowej
misji. Na czas trwania misji składają się dwa prze-
działy : czas od wystartowania misji do pierwszego
zarejestrowanego pomiaru w pamięci (czas ten wy-
nika np. z ustawionego opóźnienia rejestracji) i czas
trwania samej rejestracji. Podczas trwania rejestra-
cji po każdym pomiarze przyrząd porównuje zmie-
rzone wartości z progami alarmowanymi ustano-
wionymi podczas konfigurowania misji. Przekro-
czenie progów alarmowych jest sygnalizowane mi-
ganiem odpowiedniego wyniku pomiaru na wy-
świetlaczu oraz zapamiętaniu tego faktu w pamięci.
Po dołączeniu rejestratora do komputera program
logger powiadomi o zapamiętanym przez przyrząd
alarmie.

Rejestracja – proces rejestrowania danych pomia-
rowych w pamięci przyrządu w trakcie misji. Pod-
czas trwania rejestracji przyrząd sprawdza czy bie-
żące wyniki pomiarów nie przekraczają ustalonych
progów alarmowych. W przypadku ich przekrocze-
nia - zgłasza alarm.

Termohigrometr  – urządzenie mierzące tempera-
turę i wilgotność powietrza

Bateria litowa : długowieczna bateria o napięciu
nominalnym 3,6V zawierająca lit.

Magnes neodymowy – silny magnes stały wytwa-
rzany z neodymu, żelaza i boru. Do stosowania w
LB-532 pasuje magnes wykonany w postaci walca
o średnicy 20mm i grubości 3mm.

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna s. j.
05-816 Reguły, Herbaciana 9
http://www.label.pl/
info@label.pl
tel: 22 753 61 30


