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KARTA  GWARANCYJNA 
 
          nr seryjny: 
 
 
DATA SPRZEDAZY ............................................ 
  Gwarancja niniejsza potwierdza sie dobra jakosc i prawidlowe dzialanie wyrobu. 

  Gwarancji udziela sie na okres 12 miesiecy od daty sprzedazy. 

  Gwarancja zobowiazuje producenta  do nieodplatnego usuniecia wad                                                   

  sprzedanego wyrobu w terminie 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do naprawy. 

                               WARUNKI  GWARANCJI 
1.  Eksploatacja urzadzenia powinna odbywac sie zgodnie z instrukcja serwisowa  
      oraz jego przeznaczeniem. 
2.  Gwarancja traci waznosc w nastepujacych przypadkach: 
n zerwania plomby, 
n uszkodzen mechanicznych, 
n uszkodzen spowodowanych niewlasciwa eksploatacja 
n poprawek w karcie gwarancyjnej - za wyjatkiem zmian naniesionych przez   
      producenta. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstalych podczas transportu. 
3.  Karta gwarancyjna jest wazna z dowodem sprzedazy. 
4.  Serwis wyrobów firmy Mikster Sp. z o.o.   

realizuje firma MIKSTER –SERVICE S.C. 
                                                                                                   
                                                                                             PIECZEC 
 
 

Instrukcja obslugi przetwornika pomiarowego LGADC-01 
 
Opis dzialania. 

 
Przetwornik pomiarowy LGADC-01 jest modulem pozwalajacym na 

zintegrowanie w systemie LOGGINET dowolnych przetworników pomiarowych 
wyposazonych w wyjscia pradowe 0/4..20mA. Umozliwia tez bezposrednie 
polaczenie czujników pomiarowych typu Pt100, Pt500 i Pt1000, co zapewnia 
szeroki zakres pomiarowy, oraz pozwala na wykorzystanie czujników 
zabudowanych w urzadzeniu. Przetwornik posiada 2 kanaly pomiarowe, które 
mozna niezaleznie konfigurowac do pracy z czujnikami typu Pt100, Pt500 i 
Pt1000 lub jako wejscia pradowe 0/4..20mA. Trójprzewodowe polaczenie 
czujników zapewnia kompensacje rezystancji przewodów pomiarowych. 
Kalibracja i linearyzacja charakterystyk czujników wykonywana jest cyfrowo. 
Opcjonalnie istnieje mozliwosc wspólpracy z termopara. Komunikacja z modulem 
odbywa sie poprzez interfejs RS-485. Do pojedynczej linii RS-485 mozna 
polaczyc do 32 modulów.  
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Dane techniczne. 
 
− wymiary: 82x80x57mm  
        (z przylaczami: 82x132x57mm) 
− stopien ochrony: IP65 (element pomiarowy IP30) 
− zasilanie: 12..24VAC lub 15..30VDC 
− transmisja danych: interfejs RS-485, protokól komunikacyjny  
         MODBUS RTU 
− wysokiej klasy 24-bitowy przetwornik pomiarowy 
− zakres pomiarowy: -30..400°C, 
− rozdzielczosc pomiaru:  0.1°C,   
− pobór mocy: ~ 1  W 
 
 
 
Polaczenie przetworników w siec. 

 
 

  
Komputer PC                                          Elementy systemu LOGGINET 
 

 
Sposób podlaczenia elementów pomiarowych. 
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Podlaczenie przewodu – zalecany jest przewód 4x2x0.25 mm lub  
4x2x0.14 mm (ekran) 
 
 

 
 
Widok wnetrza przetwornika pomiarowego LGADC-01. 
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