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Karta gwarancyjna
Centrala rejestruj¹ca LGDL-Master Clips
nr seryjny:
............................................
* piêæ ostatnich cyfr numeru seryjnego oznacza ID czujnika

Gwarancj¹ niniejsz¹ potwierdza siê dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu.
Gwarancji udziela siê na okres 12 miesiêcy od daty sprzeda¿y.
Gwarancja zobowi¹zuje producenta do nieodp³atnego usuniêcia wad
sprzedanego wyrobu w terminie 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do naprawy.

LGDL - MASTER CLIPS

Logginet

WARUNKI GWARANCJI
1. Eksploatacja urz¹dzenia powinna odbywaæ siê zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi
oraz jego przeznaczeniem.2. Gwarancja traci wa¿noœæ w nastêpuj¹cych
przypadkach:
» zerwania plomby,
» uszkodzeñ mechanicznych,
» uszkodzeñ spowodowanych niew³aœciw¹ eksploatacj¹
» poprawek w karcie gwarancyjnej - za wyj¹tkiem zmian naniesionych przez
producenta.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych podczas transportu.
3. Karta gwarancyjna jest wa¿na z dowodem sprzeda¿y.
4. Serwis wyrobów firmy Mikster Sp. z o.o. realizuje firma MIKSTER SERVICE S.C.
Urz¹dzenie przeznaczone do zastosowañ w œrodowisku przemys³owym. Firma
"MIKSTER" Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoœci za u¿ytkowanie urz¹dzenia
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INDUSTRIAL TECHNOLOGY

LGDL-Master Clips wersja: 1.4
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Wstêp

Schemat po³¹czeñ

Gratulujemy Pañstwu wyboru centrali rejestruj¹cej LGDL-Master Clips. Mamy
nadziejê, ¿e uznaj¹ j¹ Pañstwo za produkt niezawodny i ³atwy w u¿yciu. Prosimy
o dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Umo¿liwi to Pañstwu
uzyskanie jak najlepszych efektów podczas korzystania systemu Logginet oraz
wp³ynie na przed³u¿enie trwa³oœci urz¹dzeñ.
System LOGGINET CLIPS sk³ada siê z Centrali rejestruj¹cej LGDL-Master Clips
oraz czujników temperatury LGT-01 CLIP i wilgotnoœci LGTH-01 CLIP.
Centrala rejestruj¹ca s³u¿y do rejestracji i pobierania danych z czujników
pomiarowych systemu LOGGINET CLIPS . Czujniki pomiarowe LGT-01 Clip oraz
LGTH-01 Clip przeznaczone s¹ do pomiarów wielkoœci fizycznych takich jak
temperatura i wilgotnoœæ w pomieszczeniach zamkniêtych oraz na wolnym
powietrzu. Czynnoœæ ich monta¿u na œcianie wykonuje siê za pomoc¹ wkrêtów
4mm. Do pojedynczej Centralki LGDL-Master Clips mo¿na pod³¹czyæ szeregowo
do 32 czujników.
System LOGGINET-CLIPS (w którego sk³ad wchodz¹ wy¿ej wymienione czujniki)
jest uzupe³nieniem systemu LOGGINET o kablow¹ sieæ pomiarow¹ wyró¿niaj¹c¹
siê niskim kosztem kompletacji elementów oraz ³atwoœci¹ monta¿u. Pozwala on
na monitorowanie i rejestrowanie 237 punktów pomiaru temperatury
i wilgotnoœci.
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego, oraz du¿a iloœæ pamiêci, pozwala na
uniezale¿nienie pracy systemu rejestracji od pracy komputera PC.
Centrala wspó³pracuje z programem komputerowym do wizualizacji i
archiwizacji danych LOGGISOFT v.2.06 lub nowszej.
Program w wersji darmowej dostêpny jest na stronie internetowej firmy Mikster
Sp.z.o.o.
www.mikster.pl
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RS-485

RS-232
1. Zworka wyboru trybu pracy
2. Prze³¹cznik trybu serwisowego
3. Z³acze serwisowe
4. Z³¹cze elementów sygnalizacyjnych
5. Pod³¹czenie zasilania 24 V
6. Pod³¹czenie zacisków z³¹cza RS-232
7. Linia transmisyjno-zasilaj¹ca do czujników
LGT-01 oraz LGTH-01
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MODUL GSM

Wyposa¿enie opcjonalne
modu³ GSM
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Sposób monta¿u
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Sposób instalacji
Instalacja na RS232
120 mm
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max 32

Instalacja na RS485
konwerter
RS-232/ RS-485
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Opis dzia³ania
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Opis dzia³ania

Instalacja Centralki LGDL-Master Clips
Aby dodaæ Centralkê do programu rejestracji nale¿y zalogowaæ siê do programu
LOGGISOFT jako administrator (u¿ytkownik: Adm, w pole has³o nic nie wpisywaæ),

Po wykonaniu tej czynnoœci nale¿y wprowadziæ centralkê w tryb serwisowy
(nacisn¹æ klawisz znajduj¹cy siê na p³ycie drukowanej centralki i przytrzymaæ
do czasu a¿ dioda sygnalizuj¹ca zasilanie zacznie pulsowaæ).

Nastêpnie w programie LOGGISOFT nale¿y z menu g³ównego wybraæ NARZÊDZIA a
nastêpnie KREATOR DODAWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU. Nale¿y postêpowaæ zgodnie
z zaleceniami kreatora. Po zakoñczeniu instalacji czujników kreator instalacji zada pytanie
o umieszczenie znalezionych czujników na pulpicie programu LOGGISOFT,
nale¿y wybraæ TAK wtedy czujniki zostan¹ automatycznie rozieszczone na pulpicie .

Firma MIKSTER zaleca u¿ywanie przewodu o oznaczeniu YTKSY 1x2x0.5 mm2,
stosowanie przewodów ekranowanych nie jest zalecane ze wzgledu na du¿¹
pojemnoœæ i wydatne skrócenie maksymalnej odleg³oœci miêdzy central¹
LGDL - Master Clips a czujnikami.

Nie zaleca siê prowadzenia przewodów po³¹czeniowych w pobli¿u instalacji
elektrycznych, szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na to, i¿ instalacja
przewodów UPS w bezpoœredniej bliskoœci przewodów mo¿e wp³ynaæ na
bezpoœrednie zak³ócenia w komunikacji z Central¹.

Aby nie utraciæ rejestracji nale¿y uruchomiæ program LOGGISOFT i pobraæ
z centralki rejestracje przed up³ywem maksymalnego czasu przechowywania
danych w centralce.
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Dane techniczne

Opis dzia³ania

Centrala rejstruj¹ca LGDL - MasterClips

Przyk³ady instalacji i czasu rejestracji

LGDL - MASTER CLIPS

5 czujników

15 minut

512 dni rejestracji

10 czujników

15 minut

256 dni rejestracji

30 czujników

15 minut

85 dni rejestracji

5 czujników

5 minut

170 dni rejestracji

Wymiary : 120x80x57mm
Obudowa : ABS szary IP65
Zasilanie: 12-24V AC/DC
Wyœwietlanie informacji: 3 diody LED
Iloœæ monitorowanych czujników: max. 32szt
Iloœæ central pod³¹czonych do sieci RS-485: max. 32szt
Po³¹czenie z komputerem: RS485 lub RS-232
Pojemnoœæ pamiêci rejestracji: 263040 próbek.
Modem GSM/GPRS: opcjonalnie
Maksymalna odleg³oœæ po³¹czenia PC >>
centrala rejestruj¹ca :
RS-485 1000m
RS-232 20m

10 czujników

5 minut

85 dni rejestracji

Czujnik temperatury LGT-01-Clip

LGTH-01 CLIP
Logginet

LGTH-01 CLIP
Logginet

LGTH-01 CLIP
Logginet

LGTH-01 CLIP
Logginet

iloœæ
czujników

czêstotliwoœæ
rejestracji

dni rejestracji

30 czujników

5 minut

28 dni rejestracji

5 czujników

1 minuta

34 dni rejestracji

10 czujników

1 minuta

17 dni rejestracji

30 czujników

1 minuta

5 dni rejestracji

Parametry rejestracji centralki:
- Czêstotliwoœæ rejestracji: ustalana przez klienta
- Czas przechowywania rejestracji w zale¿noœci od iloœci czujników i czêstotliwoœci
rejestracji.
Sondê pomiarow¹ uchroniæ przed bezpoœrednim dzia³aniem wody I
œrodków myj¹cych.
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wymiary: 52x50x38mm,
stopieñ ochrony: IP65,
zasilanie: z centrali rejestruj¹cej LGDL MASTER CLIPS,
zakres pomiarowy temperatury: -40..85 °C,
rozdzielczoœæ pomiaru temperatury: 0.1°C,
dok³adnoœæ pomiaru temperatury: ± 0.5 °C,
³¹czna d³ugoœæ po³¹czenia kablowego pomiêdzy czujnikami a central¹
rejestruj¹c¹ wynosi 300m przy zastosowaniu okablowania YTKSY 1x2x0,5

Czujnik temperatury i wilgotnoœci LGTH-01-Clip
LGTH-01
CLIP
LGT-01
CLIP
Logginet

wymiary: 52x50x38mm,
stopieñ ochrony: IP65,
zasilanie: z centrali rejestruj¹cej LGDL-Master Clips,
zakres pomiarowy: temperatura: -40..85 °C, wilgotnoœæ: 0..100%,
rozdzielczoœæ pomiaru: temperatura: 0.1 °C, wilgotnoœæ: 1%,
dok³adnoœæ pomiaru: temperatura: ±0.5 °C, wilgotnoœæ: 3%,
³¹czna d³ugoœæ po³¹czenia kablowego pomiêdzy czujnikami a central¹
rejestruj¹c¹ wynosi 300m przy zastosowaniu okablowania YTKSY 1x2x0,5
LGDL-Master Clips wersja: 1.4
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Najczêœciej zadawane pytania (FAQ)
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Deklaracja zgodnoœci

1. Jak zainstalowaæ/wykryæ Logginet Master Clips ?
U¿yj kreatora instalacji programu Loggisoft aby dodaæ wszystkie czujniki.

Deklarujemy z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e nasz wyrób:

CENTRALA REJESTRUJ¥CA
LGDL-Master Clips

2. Co zrobiæ gdy po instalacji systemu Centralka nie wykry³a clipsów?
SprawdŸ polaryzacjê sygna³ów transmisyjnych (po³¹czenie) Aby wyeliminowaæ
uszkodzenie centralki nale¿y pod³¹czyæ 1 Clips bezpoœrednio do Centralki
(1 do 1) a nastêpnie wykonaæ operacjê "dodaj czujnik" SprawdŸ po³¹czenie.

o numerze seryjnym:

3. Co zrobiæ gdy w trakcie instalacji system nie znalaz³ Centralki rejestruj¹cej ?

do którego odnosi siê niniejsza deklaracja, jest zgodny z nastêpuj¹cymi
normami i dokumentami normatywnymi :

SprawdŸ czy Centralka jest w trybie serwisowym
SprawdŸ po³¹czenie z portem RS-232 lub RS-485
SprawdŸ czy nie s¹ zamienione sygna³y AB SprawdŸ czy nie jest uszkodzony
przewód transmisyjny

4. Nie widzê czujników na pulpicie programu Loggisoft.
Kliknij prawym przyciskiem myszki "Umieœæ czujnik" lub wybierz z menu
górnego "Umieœæ czujnik"

dokumentacja wewnêtrzna - DMLGDL19,
PN-EN 61000-6-2:2002
PN-EN 61000-6-4:2002
oraz spe³nia wszelkie wymogi bezpieczeñstwa i higieny pracy
dla tego rodzaju urz¹dzeñ.
Miejscowoœæ: CzeladŸ

CE
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Z upowa¿nienia zarz¹du spó³ki:
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Notatki
UWAGI MONTA¯OWE I EKSPLOATACYJNE
SYSTEMU LOGGINET CLIP

1. Dla zapewnienia gwarantowanej przez MIKSTER szczelnoœci obudowy IP65,
niezbêdne jest odpowiednie dokrêcenie pokrywy puszki elektrycznej oraz
zaciœniêcie d³awików kablowych, przez które wprowadzane s¹ przewody
po³¹czeniowe. D³awiki kablowe zaciskaj¹ siê poprawnie na przewodach o
przekroju ko³owym.
UWAGA
Niedopuszczalne jest wprowadzanie kilku przewodów jednym d³awikiem!
2. Stopieñ ochrony IP65 oznacza obudowê py³oszczeln¹ zapewniaj¹c¹ ochronê
przed strugami wody kierowanymi z dowolnego kierunku. Stopieñ ochrony IP65
dotyczy puszki elektrycznej wraz z d³awikiem kablowym. Sonda wilgotnoœci
wzglêdnej z racji swojej funkcji musi mieæ kontakt z powietrzem. Os³oniêta jest
delikatn¹ membran¹ tworzywow¹. Niedopuszczalne jest kierowanie
bezpoœrednio na sondê strumienia wody z myjek ciœnieniowych.
Na czas mycia pomieszczeñ, sondy czujników wilgotnoœci powinny byæ
os³aniane kapturkami dostarczonymi wraz z czujnikami.
UWAGA
Po zakoñczeniu mycia konieczne jest zdjêcie kapturków ochronnych.
Pozostawienie kapturka powoduje zafa³szowanie wskazañ sensora wilgotnoœci.
Bezpoœredni kontakt czujnika wilgotnoœci z cieczami zawieraj¹cymi œrodki ¿r¹ce
mo¿e spowodowaæ jego nieodwracalne zniszczenie. Koszty naprawy takiego
uszkodzenia ponosi u¿ytkownik.
3.Czujniki pomiarowe powinny byæ montowane w miejscach zapewniaj¹cych
swobodny obieg powietrza wokó³ sondy pomiarowej. Gwarantuje to stosunkowo
szybk¹ reakcjê czujnika na zmiany temperatury i wilgotnoœci powietrza.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿de zawilgocenie sondy pomiarowej (w wyniku
kondensacji pary wodnej z nap³ywaj¹cego cieplejszego powietrza lub zalania
podczas mycia), powoduje, ¿e ustalenie poprawnych wskazañ pomiarowych
wyd³u¿a siê do momentu osuszenia sensora pomiarowego.
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