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Programmet Indoor brukes til å overføre måleverdier fra Testo 174T, Testo174H, Testo 

175T1, Testo 175T2, Testo 175H1 of Testo 176T4.  

Diagrammer basert på å lese målte verdier kan da lett opprettes, i visninger basert på 

forskjellige start- og sluttdatoer. Alle diagrammer vil vise maksimum, minimum og 

gjennomsnitt. 

1. 
Indoor, hovedvindu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktige deler av Indoor programpakke er: 

a) Indoor - hovedsakelig brukt sammen med Testo logger. 
b) IndoorDrawing - brukes til å lage forskjellige diagrammer. Se eksempel 

nedenfor. 
c) IndoorExcel - brukes til å lage forskjellige diagrammer, krever Microsoft Excel. 

Se eksempel nedenfor. 

2. 
Exempel, IndoorDrawing: Testo 174T diagram. Med et 17 cm bredt tegnemerke som viser 
bedriftslogoen. Også inkludert plottede linjer for gjennomsnittstemperatur og 
gjennomsnittstemperatur ± 2,0 grader: 
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3. 
Exempel, IndoorDrawing: Testo 174H. Med et 10 cm bredt tegnemerke. Inkludert plottede 
linjer for maks og min temperatur og også maks og min fuktighet: 

4. 
Exempel, IndoorExcel: Testo 174H. Diagram opprettet med Microsoft Excel-utvidelse i Indoor 
(Microsoft Excel kreves). 
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5. IndoorDrawing: Testo 175H1. 

6. IndoorExcel: Testo 175H1 
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7. System, krav 
• For 174 logger kreves en Testo USB-dokkingstasjon. 

For 175 logger kreves en egnet USB-kabel. 

• Microsoft Windows* 7 Service Pack 1, eller senere. 

• Hvis Microsoft Excel skal brukes til diagrammene, kreves Excel versjon 2010 eller nyere. 
Testet er 32-biters versjoner av Excel 2010, 2013, 2016 og Office 365 samt 64-biters 
versjon av Office 365. 

• Minst en tilgjengelig USB-port (for logging-tilkobling). 

• Installasjonen krever administratorrettigheter. 
• Tredjeparts program: Testo ComSoft*5 (kan lastes ned fra www.testo.com). Hvis 

det mangler, kan det installeres automatisk under installasjonen av Indoor. 

• Microsoft Framework .NET 4.7.2 eller nyere, vil bli installert automatisk hvis den 
mangler. 

• En pdf-leser er nødvendig for å lese hjelpefilene. 

8. Systemanbefaling 
• Microsoft Windows 10. 

• Microsoft Excel 2016, eller senere (32-biters versjoner). 

• Minst 500 Mb tilgjengelig for å lagre målinger. 

• Skjermoppløsning minst 1200 x 800 (b x h). 

• For større målinger med Microsoft Excel anbefales en kraftig datamaskin. 

9. Evalueringslisens 

Indoor programvarepakke leveres med en evalueringsgodkjenning som er gyldig for en viss tid. 

Sørg for at Indoor fungerer tilfredsstillende på datamaskinen som Indoor skal brukes på før du 
kjøper en permanent lisens. 

 

*) Registrerte varemerker, se www.microsoft.com, www.testo.com. 

 

 

 

For mer informasjon, kontakt: 

Knivsta IT konsult AB 
info@knivstait.se 
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