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NL Raadpleeg onze web site www.velleman.eu voor vertalingen en meer 
informatie van dit product. 

 
 
 

www.velleman.eu 
 

http://forum.velleman.eu/ 
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Welkom en ontdek de wereld van de Pc-Lab2000LT. 
 

Een compleet lab-in-een op USB-voeding! 
Krachtige PcLab2000-LT-software voor tweekanaals oscilloscoop, spectrum 
analyser, recorder, functiegenerator en Bode plotter. Geïntergreerde 
signaaleditor en geautomatiseerde sequenser via bestand of externe pc-ingang. 
 Er is geen hardware nodig om de software te gebruiken in demomodus. 

Welkom 

Function generator 
• frequency range: sine from 0.005Hz to 1MHz 
• square and triangle from 0.005Hz to 500kHz 
• extended waveform library  
• amplitude range: 100mVpp to 10Vpp @ 1KHz// 

600ohm load / output impedance: 50ohm 
 
Oscilloscope 
• bandwidth: two channels DC to 12 MHz ±3dB 
• input impedance: 1 Mohm / 30pF 
• maximum input voltage: 30V (AC + DC) 
• time base: 0.1µs to 500ms per division 
• input range: 10mV to 3V/division 
• readouts: True RMS, dBV, dBm, p to p, Duty 

cycle, Frequency… 
• record length: 4K samples / channel 
• sampling frequency: 250Hz to 25MHz 
• sample history and digital grab function 
 
Bode plotter 
• Automated sync between oscilloscope and 

generator 
• Frequency range: 1kHz , 10kHz, 100kHz, 1MHz 
• Frequency start: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 
 

General information 
• markers for amplitude/voltage and 

frequency/time 
• input coupling: DC, AC and GND 
• 8 bit resolution 
• storage of display and data 
• supply from USB port (500mA)* 
• dimensions: 205 x 55 X 175 / 8,2 x 2,2 x 7" 
 
Spectrum analyser:  
• frequency range: 0 .. 120Hz to 12MHz 
• linear or logarithmic timescale 
• operating principle: FFT (Fast Fourier 

Transform) 
• FFT resolution: 2048 lines 
• FFT input channel: CH1 or CH2 
• zoom function 
 
Transient recorder:  
• timescale: 20ms/Div to 2000s/Div 
• max record time: 9.4hour/screen 
• automatic storage of data 
• automatic recording for more than 1 year 
• max. number of samples: 100/s 
• min. number of samples: 1 sample/20s 

* NOTE: it is NOT recommended to use an USB - HUB device, this can cause the software to stop working. 
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO MODIFICATIONS  -  DLL available for own development - www.velleman.eu 
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Installatie van de Pc-Lab2000LT 
 

 

Minimale systeemvereisten: 

• Windows™2000/XP/Vista (*) 

• VGA-kaart (1024x768 aanbevolen) 

• 10 MB vrije hardeschijfruimte 

• muis of gelijkaardig 

• cd- of cd-/dvd-romspeler 

• vrije USB-poort (1.1 of 2.0)  
 
 
Plaats de cd-rom in de cd-romdrive. 
 
 
Browse de cd-rom en start het programma 
SETUP.EXE indien de setup niet automatisch 
start. 
 
Selecteer "Install Pc-Lab2000LT". 
 
Een installatiewizard loodst u door de complete 
installatieprocedure. Shortcuts naar de Pc-
Lab2000LT-software en de hulpbestanden 
worden automatisch gegenereerd. 
 
(*) Opmerking: Log in als administrator om de software te installeren. Neem 
contact op met uw systeembeheerder voor meer info. 
Zie ook het ReadME-bestand in de geïnstalleerde map. 
 
* Microsoft Windows™ 2000/XP/VISTA (*) zijn geregistreede handelsmerken. 

 
 Download de laatste versie op www.velleman.be en volg de downloadslink. 

Installatie van de software 
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Aansluiting van de hardware 

OPMERKING: - Bij de eerste inschakeling zal de oscilloscoop automatisch geijkt worden. 
 -  De afgebeelde schermvoorbeelden kunnen verschillen met de werkelijkheid.  

Aansluiting van de hardware (sluit eerst alle programma’s) 
 
Installeren van de USB-driver 

• Koppel uw PCSGU250 aan een vrije USB-poort. 

• Volg de installatieprocedure op het scherm. 

• Als Windows een Windows-update vraagt, selecteer dan "Not at this time". 

• Installeer de driver en selecteer "D:\PCSGU250Driver" op de cd-rom. Klik op "Next". 

• Bij de melding "Has not passed Windows logo testing…" klik op "Continue Anyway". 

• Na de installatie van de driver, controleer of de driver correct werd 
geïnstalleerd in de Device Manager. 

• Herstart uw pc indien nodig. 
 

Opmerking: bij problemen, verwijder de USB-driver in de taakbalk en installeer 
"D:\PCSGU250Driver\PCSGU250Driver_WinUSB" nadat u hardware opnieuw 
gekoppeld hebt. 

 
Starten van de software 
Localiseer de Pc-Lab2000LT-shortcut. 

 
Klik op om het hoofdprogramma te starten. Het bericht "Loading, please wait" 
verschijnt en de led licht op. 
 
Het hoofdprogramma laadt onmiddellijk oscilloscoop- en het generatorscherm 
afgebeeld op de volgende pagina’s). Bij een foutmelding (bv. geen hardware 
herkend), ontkoppel, herkoppel de USB-kabel en probeer opnieuw. Laad de 
demomodus (geen hardware vereist) door op "Options" > "Hardware Setup" > 
"Demo mode" te klikken. 
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De functiegenerator 

De functiegenerator 
 

Wat? 
De meeste golfvormen zijn 
beschikbaar via een enkele 
toetsdruk. Met de vele 
beschikbare speciale functies 
en de wave-editor kunt u 
zowat elk golfvormtype 
creëren. 

 
Hoe? 

• Klik op gewenste golfvorm (1). 

• Selecteer het frequentiebereik (2). 

• Stel de exacte frequentie in met de schuifbalk (3) of klik in het frequentievak 
(4) en geef de frequentie in. 

• Regel de offset (5). 

• Regel de amplitude (6) (geef de waarden in het offset- en amplitudevakje) 

• (7) geeft een preview van de golfvorm weer. 
 
De knop “More Functions” 

 
Deze knop geeft toegang tot speciale golfvormen: 
willekeurige golfvormen, frequency sweeps, DC en ook 
de golfvromlibrary. 

 
Opmerking: Met de knop “Probe Test” (8) creëert de generator een 
signaal geschikt voor het ijken van de oscilloscoopsonde aan 
instelling X10. 

3 

7 
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De oscilloscoop : 
 
Wat? 
Dit is een complete en 
gemakkelijk te gebruiken 
digitale opslagoscilloscoop. 

 
 
 
 
 
 
Hoe? 

• Koppel het te testen circuit aan de ingang (overschrijdt de max. 
ingangswaarden van de oscilloscoop niet!) of aan de generatoruitgang. 

• Start de meting met "Trigger off" (6). 

• Druk op "Run" (7). 

• Kies het gewenste kanaal en volts/div of druk op [Autoset] (2). 

• Kies de gepaste time/div-instelling (8). 

Triggering: 

• Selecteer het triggerkanaal (5). 

• Selecteer de triggerflank (4). 

• Plaats de trigger op "ON" (6). 

• Stel het triggerniveau in met de schuifknop (3). Het niveau wordt links 
op de diagram afgebeeld (1). 

De oscilloscoop 
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De spectrumanalyser 
 
 
 

Wat? 
De spectrumanalyser geeft u 
een duidelijk beeld van het 
frequentiespectrum van een 
signaal door middel van een 
FFT-analyse (Fast Fourier 
Transform). 

 
 
 
 
Hoe? 

• Koppel de oscilloscoopingang aan het te testen circuit (overschrijdt de max. 
ingangswaarden van de oscilloscoop niet!) of gebruik de interne 
generatoruitgang. 

• Analyseer het signaal op het scherm (zie vorige pagina). 

• Zorg ervoor dat het signaal de maximale waarden niet overschrijdt en niet 
buiten het scherm valt. 

• Start de spectrumanalyser. 

• Druk op "Run" (1). 

• Selecteer het gepaste frequentiebereik zodat alle veranderingen op het 
scherm zichtbaar worden (3). 

• Stel het kanaal en de volts/div-instelling (2) in indien gewenst. 

De spectrumanalyser 

1 

3 

2 
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De transient recorder 
 
Wat? 
Leg een eenmalig voorkomend 
signaal vast, log automatisch 
trage veranderingen (bv. 
laadcyclus van een batterij, 
veranderingen in temperatuur, 
enz.) of spoor cyclische fouten 
in een elektronisch circuit op. 
Het geheugen laat een jaar 
opnames toe! 
 
 

Hoe? 

• Koppel de oscilloscoopingang aan het te testen circuit of gebruik de interne 
generatoruitgang aan een lage frequentie. 

• Selecteer het gepaste kanaal en de volts/div-instelling (spanningsbereik) (1). 

• Selecteer de gepaste tijd/div-intselling (3). 

• Druk op “Run” (2) om de opname te starten. 
 

 Druk opnieuw op “Run” om de opname te stoppen of klik op “Single” om 
een enkele schermopname te maken. 

 

Voor continue opname met automatische opslag naar de harde schijf, selecteer 
“AutoSave Data” onder “File”. 

De transient recorder 

3 

2 

Opmerking: 
 De afgebeelde schermvoorbeelden kunnen tijdens de opname verschillen 
met de werkelijkheid. 
 Het is mogelijk dat de transient recorder het signal niet vastlegt bij een te 
lage tijd/div-instelling. 

1 
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De Bode-plotter 
 
 
 

Wat? 
Met dit diagram kunt u 
gemakkelijk filtermetingen 
uitvoeren. 
 
 
 
 
 
 
Hoe? 
 

• Klik op "Circuit Analyser" (1). 

• Koppel de ingang CH1 van de oscilloscoop aan de uitgang van het te testen 
circuit. 

• Koppel de uitgang van de generator aan de ingang van het circuit. 

• Regel het niveau van de generatoruitgang (2). 

• Regel het spanningsbereik (3), schaal, frequentiewaarden (4)... 

• Druk op [Start] (5). Het diagram wordt afgebeeld (6). 

• Regel het spanningsbereik of de generatoruitgang bij indien de curve buiten 
het bereik valt. 

De Bode-plotter 

1 
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Extra informatie 

Extra informatie (zie ook het hulpbestand) 

U kunt het diagram 
vervolledigen met 
tekst en parameters. 
 
Klik in het diagram 
met de rechter-
muisknop om het 
teks tvens te r  te 
openen en typ de 
gewenste teskt. 

Open “Wave Editor” onder “Tools” om uw 
eigen golfvorm te creëren. In dit 
voorbeeld: niveau 10: 5 keer, niveau 50: 
20 keer... 

Open het venster “Waveform Parameters” in "tools" om 
uitgebreide parameters weer te geven. 

Stop de oscilloscoop. Klik op “History” om het 
historiekmenu te openen. Met deze functie kunt u tot 
1.000 signelen vastleggen. Open en sla de historiek op, 
scroll door de historiek met het muiswieltje. Herstart 
(druk op ‘Run’) de oscilloscoop. 

Open “Wave Sequence” onder “Tools” om 
geautomatiseerde golfvormen te creëren. 




