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Karta gwarancyjna

Gwarancj¹ niniejsz¹ potwierdza siê dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu.

Gwarancji udziela siê na okres od daty sprzeda¿y.
Gwarancja zobowi¹zuje producenta do nieodp³atnego usuniêcia wad
sprzedanego wyrobu w terminie 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do naprawy
lub w terminie ustalonym z nabywc¹

Eksploatacja urz¹dzenia powinna odbywaæ siê zgodnie z instrukcj¹ serwisow¹
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. .
adres: 41-250 CzeladŸ ul.Wojkowicka 21 tel. (32) 763 77 77 fax. (32) 763 75 94
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miesiêcy

Serwis wyrobów firmy Mikster Sp. z o.o. realizuje firma MIKSTER SERVICE S.C

1.
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pieczêæ

CzeladŸ dnia ............................

............................................

RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŒCI
LGTHD-R-01

v 1.3



Opis dzia³ania

Gratulujemy Pañstwu wyboru czujnika temperatury i wilgotnoœci LGTHD-R-01.
Mamy nadziejê, ¿e uznaj¹ Pañstwo nasz produkt za 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 z systemu oraz
wp³ynie na przed³u¿enie trwa³oœci urz¹dzeñ.
Radiowy czujnik temperatury i wilgotnoœci jest modu³em pomiarowym którego odczyt
jest mo¿liwy poprzez ³¹cze radiowe. Jego stosowanie jest zalecane wszêdzie tam gdzie
tworzenie instalacji przewodowej jest utrudnione lub nie wskazane.

Czujnik umo¿liwia nieprzerwan¹ rejestracjê temperatury i wilgotnoœci do 18 miesiêcy
z czêstotliwoœci¹ rejestracji co 1 minutê. Odczyt rejestracji czujnika jest mo¿liwy poprzez
radiow¹ centralkê rejestruj¹c¹ pod³¹czon¹ do komputera z zainstalowanym
oprogramowaniem „Loggisoft” poprzez z³¹cze RS232 lub interface Rs485.

Wbudowany wyœwietlacz LCD u³atwia obs³ugê urz¹dzenia, oraz umo¿liwia lokaln¹
wizualizacjê pomiarów.
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Parametry Czujnika Radiowego LGTHD-R-01
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Opis elementów wyœwietlacza:

Mierzona temperatura wyœwietlana w �F

Mierzona temperatura wyœwietlana w �C

Mierzona wilgotnoœæ wyœwietlana w �

Poziom sygna³u od 1 do 5(maksymalny)

Sygnalizacja komunikacji czujnika z systemem.
Brak symbolu oznacza zanik komunikacji w ci¹gu
ostatnich 5 minut.

Aktualnie wyœwietlane pomiary
lub godzina

Sygnalizacja stanu serwisowego

Sygnalizuje koniecznoœæ wymiany baterii
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Wymiary obudowy czujnika - widok z ty³u Obudowa czujnika - widok z ty³u
(z taœmami do monta¿u sta³ego
oraz zawieszki).
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Taœmy do monta¿u sta³ego

Zalecenia dotycz¹ce monta¿u
przy pomocy taœm:
- monta¿ tylko i wy³¹cznie w

pomieszczeniach gdzie
temperatura pracy jest
wy¿sza ni¿ 10 C,

- monta¿ mo¿liwy tylko na
prostej i
powierzchni.
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odt³uszczonej

����

����

���

Zawieszka
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Tryby wyœwietlania:

Tryb Normalny:

Tryb serwisowy:

IV

Wyœwietla na zmianê:

Wejœcie oraz opcje trybu serwisowego opisane s¹ dok³adniej w
punkcie na stronie 9.

- temperaturê

- wilgotnoœæ

- aktualn¹ godzinê
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Instalacja Czujnika Radiowego LGTHD-R-01
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Istniej¹ trzy mo¿liwe sposoby dodawania czujnika radiowego do systemu:
1. Instalacja czujnika radiowego w nowym systemie.
2. Doinstalowywanie czujnika radiowego do istniej¹cego ju¿ systemu.

radiowego3. Zastêpowanie zainstalowanego czujnika w systemie.

Przed instalacj¹ czujnika nale¿y upewniæ siê czy s¹ spe³nione nastêpuj¹ce zalecenia:

Poziom sygna³u czujnika sygnalizuje symbol ). Aby sprawdziæ poziom sygna³u
patrz punkt na stronie 9.

Poziom sygna³u

Nie zaleca siê dodawania czujnika z tzw. “rêki” (trzymanie czujnika w rêku, a nastêpnie
umieszczanie go w docelowym miejscu instalacji). Taka praktyka mo¿e spowodowaæ
brak komunikacji czujnika z centralk¹. Jest to spowodowane ró¿nic¹ poziomu sygna³u
radiowego w miejscu czujnika trzymanego w rêku, a poziomu sygna³u w miejscu
docelowym. Prawid³ow¹ komunikacjê czujnika z centralk¹ uzyskujemy poprzez
dodawanie czujnika radiowego podtrzymuj¹c go rêk¹ w miejscu instalacji
np. na œcianie gdzie czujnik ma byæ umieszczony. W ten sam sposób powinien byæ
sprawdzany poziom sygna³u od centralki przed instalacj¹.

I. Procedura instalacji czujników

- Poziom sygna³u na
-

IVc

czujniku radiowym przy dodawaniu do systemu - min. 3 kreski.

- Dodawanie czujnika nale¿y przeprowadzaæ w miejscu jego sta³ej pracy.

(

bêdzie siê zmniejsza³ w obecnoœci silnych zak³óceñ przemys³owych,
i jest uzale¿niony od indywidualnych cech miejsca zamontowania systemu tj.
ukszta³towania terenu, wysokoœci monta¿u, odleg³oœci od du¿ych powierzchni
metalowych, gruboœci i materia³u œcian na drodze toru radiowego.

Instalacji czujnika radiowego LGTHD-R-01 dokonuje siê za pomoc¹ programu Loggisoft 2.0
(lub wy¿szy) zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi programu Loggisoft.

Aby by³o mo¿liwe sprawdzenie poziomu sygna³u oraz dodanie czujnika LGTHD-R-01 do
systemu nale¿y upewniæ siê czy centralka radiowa LGRT-01(do której chcemy dodaæ czujnik)
jest wprowadzona w tryb serwisowy (w tryb serwisowy mo¿na wprowadziæ centralkê jedynie
przy pomocy kreatora dodawania czujników programu Loggisoft). W przypadku gdy

centralka radiowa nie bêdzie pracowaæ w trybie serwisowym wszelkie próby dodania
czujnika bêd¹ nieudane!!!
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Instalacja Czujnika Radiowego LGTHD-R-01

Ad.1. Instalacja czujnika radiowego w nowym systemie.

Postêpuj¹c zgodnie z zaleceniami „Kreatora dodawania sk³adników systemu”
(wybieraj¹c Logginet-RADIO) po wykryciu i konfiguracji centralki dochodzimy do procesu
dodawania czujników radiowych.
Instalacjê czujników rozpoczyna wprowadzenie centralki w stan konfiguracyjny

(funkcja - Dodawanie czujników). Wybranie tej opcji powoduje rozpoczêcie

procesu dodawania czujników radiowych do centralki:

Centralka radiowa potwierdza stan konfiguracyjny zaœwiecaj¹c okresowo co 1 sekundê
lampkê kontroln¹

Aby dodaæ czujnik do systemu nale¿y postêpowaæ zgodnie z punktem na stronie 8.
Je¿eli czujnik zostanie dodany do systemu na liœcie „ ” pojawi siê
jego numer seryjny oraz zwiêkszony zostanie licznik .

III
Znalezione czujniki
Liczba znalezionych czujników

C

Po zainstalowaniu czujnik automatycznie przechodzi w stan normalnej pracy
wyœwietlaj¹c ekran

Po poprawnej procedurze dodawania do systemu w programie Loggisoft powinien siê
pojawiæ instalowany Czujnik Radiowy. Aby dodaæ kolejny czujnik nale¿y powtórzyæ
powy¿sze kroki. W ten sposób mo¿na dodaæ do 64 czujników radiowych do systemu
radiowego.
W razie braku zasiêgu radiowego nale¿y sprawdziæ jego stan (patrz punkt IV c na stronie 9),
a w przypadku dalszych problemów dodaæ Stacjê PrzekaŸnikow¹ pomiêdzy miejsce
instalacji Czujnika Radiowego a Central¹ Radiow¹ i powtórzyæ proces instalacji czujnika.

Wyszukiwanie czujników.
Po znalezieniu czujnik zostanie dopisany do

bazy.
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Aby zatwierdziæ wszystkie ustawienia nale¿y klikn¹æ przycisk lub
(w przypadku gdy dodajemy wiêksz¹ ich iloœæ). Program Loggisoft nie dodaje automatycznie
ikony czujnika na swój pulpit (jeœli istnieje taka potrzeba nale¿y t¹ operacjê przeprowadziæ
rêcznie zgodnie z instrukcj¹ programu Loggisoft).

Instalacja Czujnika Radiowego LGTHD-R-01
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Ad.

“Dodawanie czujnika”

2. Doinstalowywanie czujnika radiowego do istniej¹cego ju¿ systemu

Postêpuj¹c analogicznie jak w punkcie dotycz¹cym instalacji czujnika w nowym systemie
przechodzimy proces dodawania nowego czujnika a¿ do momentu ukazania siê okna

.
W oknie tym mo¿na ustawiæ czêstotliwoœæ rejestracji oraz nazwê miejsca lokalizacji
czujnika w celu u³atwienia ich póŸniejszej identyfikacji na pulpicie programu.

1

C

Po zainstalowaniu czujnik automatycznie przechodzi w stan normalnej pracy
wyœwietlaj¹c ekran

Po poprawnej procedurze dodawania do systemu w programie Loggisoft powinien siê
pojawiæ instalowany Czujnik Radiowy. Aby dodaæ kolejny czujnik nale¿y powtórzyæ
powy¿sze kroki. W ten sposób mo¿na dodaæ do 64 czujników radiowych do systemu
radiowego.

W razie braku zasiêgu radiowego nale¿y sprawdziæ jego stan (patrz punkt IV c na stronie 9),
a w przypadku dalszych problemów dodaæ Stacjê PrzekaŸnikow¹ pomiêdzy miejsce instalacji
Czujnika Radiowego a Central¹ Radiow¹ i powtórzyæ proces instalacji czujnika.

Dalej>> Nastêpny czujnik>>
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Instalacja Czujnika Radiowego LGTHD-R-01

Aby zatwierdziæ wszystkie ustawienia nale¿y klikn¹æ przycisk lub
(w przypadku gdy zastêpujemy wiêksz¹ ich iloœæ). Program Loggisoft automatycznie odœwie¿a
wszystkie ikony zastêpowanych czujników umo¿liwiaj¹c ich natychmiastowy odczyt
(w przypadku gdy zastêpowane czujniki nie posiada³y ikony na pulpicie programu nie
nast¹pi ich automatyczne odœwie¿enie). Jeœli istnieje taka potrzeba ikony czujników nale¿y
dodaæ rêcznie zgodnie z instrukcj¹ programu Loggisoft.

C

Po zainstalowaniu czujnik automatycznie przechodzi w stan normalnej pracy
wyœwietlaj¹c ekran

Po poprawnej procedurze dodawania do systemu w programie Loggisoft powinien siê
pojawiæ instalowany Czujnik Radiowy. Aby dodaæ kolejny czujnik nale¿y powtórzyæ
powy¿sze kroki. W ten sposób mo¿na dodaæ do 64 czujników radiowych do systemu
radiowego.

W razie braku zasiêgu radiowego nale¿y sprawdziæ jego stan (patrz punkt IV c na stronie 9),
a w przypadku dalszych problemów dodaæ Stacjê PrzekaŸnikow¹ pomiêdzy miejsce instalacji
Czujnika Radiowego a Central¹ Radiow¹ i powtórzyæ proces instalacji czujnika.

Postêpuj¹c analogicznie jak w punkcie dotycz¹cym instalacji czujnika w nowym systemie
przechodzimy proces dodawania nowego czujnika a¿ do momentu ukazania siê okna

. W oknie tym mo¿na ustawiæ czêstotliwoœæ rejestracji oraz nazwê
miejsca lokalizacji czujnika w celu u³atwienia ich póŸniejszej identyfikacji na pulpicie
programu. Aby zast¹piæ czujnik nale¿y zaznaczyæ pole
oraz wybraæ czujnik (z listy ju¿ zainstalowanych czujników).

Ad.3. Zastêpowanie zainstalowanego czujnika w systemie.

“Dodawanie czujnika”

“Zast¹p na istniej¹cej lokalizacji”

radiowego

1

Nastêpny czujnik>>Dalej>>
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Instalacja Czujnika Radiowego LGTHD-R-01

III. Dodawanie czujnika radiowego do systemu:
Procedura dodawania czujnika do sytemu powinna siê odbywaæ po uprzednim
sprawdzeniu poziomu sygna³u tego czujnika.
Aby by³o mo¿liwe dodanie czujnika nale¿y wejœæ w tryb serwisowy (patrz strona 9)

Nacisn¹æ przycisk 5 razy, do pojawienia siê ekranu Add

Czujnik sygnalizuje przejœcie stan logowania wyœwietlaj¹c napis
(jeœli napis œwieci siê d³u¿ej ni¿ 30 sekund oznacza to ¿e
czujnik jest poza zasiêgiem sieci).

Sync

Fakt zalogowania do systemu czujnik potwierdza
migaj¹cym napisem donE

UWAGA !

CENTRALKA NIE JEST W TRYBIE SERWISOWYM !

W przypadku kiedy czujnik niezw³ocznie
przechodzi w tryb wyœwietlania godziny

II. Resetowanie czujnika radiowego:
Resetowanie czujnika odbywa siê w celu usuniêcia wszystkich rejestracji zebranych
przez czujnik. Czujnik zaczyna rejestrowaæ pomiary zaraz po zamontowaniu w nim
baterii zasilaj¹cej.

Aby by³o mo¿liwe zresetowanie czujnika nale¿y wejœæ w tryb serwisowy (patrz strona 9)

W trybie serwisowym nacisn¹æ przycisk 10 razy,
do pojawienia siê ekranu c.hEH

Nastêpnie nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk
(pojawi siê ekran ) a¿ do momentu

pojawienia siê ekranu

1 raz przez okres
ok. 5 sekund tunE

donE

Fakt poprawnego resetowania czujnik potwierdza
migaj¹cym napisem donE

Resetowanie czujnika powoduje ca³kowite i usuniêcie
zarejestrowanych w nim danych. Firma Mikster nie ponosi odpowiedzialnoœci
za skutki wynikaj¹ce z nieprzemyœlanego u¿ywania tej funkcji.

UWAGA!!!
nieodwracalne

Czujnik zg³asza ¿¹danie dodania do systemu r.Add

Raport dodania (gdzie X oznacza liczbê stacji przekaŸnikowych
pomiêdzy czujnikiem, a centralk¹)

rEP.X
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Instalacja Czujnika Radiowego LGTHD-R-01

C

C

IV. Tryby serwisowe czujnika
Aby wejœæ w tryb serwisowy nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 5 sekund
przycisk . Wejœcie sygnalizowane jest przez napis „Func”.

klawiszem

Operowanie na
trybach pracy czujnika odbywa siê po wczeœniejszym wprowadzeniu go w tryb
serwisowy. Poruszanie siê miêdzy poszczególnymi jego funkcjami odbywa siê przez
naciskanie odpowiedni¹ iloœæ razy.

a) Esc
Esc

Esc

– Aby wyjœæ z trybu serwisowego i wszystkich jego funkcji nale¿y (naciskaj¹c klawiszem)
odnaleŸæ funkcjê (rys.1), a nastêpnie chwilê odczekaæ. Czujnik po kilku sekundach sam powraca
do swego normalnego trybu pracy(rys.2) wyœwietlaj¹c kolejno temperaturê,wilgotnoœæ oraz aktualn¹
godzinê. Po wejœciu w tryb serwisowy funkcja jest dostêpna po jednokrotnym naciœniêciu klawisza.

b) batt batt

batt

UTRAT¥ GWARANCJI !!!

% - Aby sprawdziæ poziom baterii w czujniku nale¿y odnaleŸæ funkcjê (rys.3), a nastêpnie
odczekaæ chwilê do czasu ukazania siê poziomu baterii w % (rys.4). Po wejœciu w tryb serwisowy
funkcja jest dostêpna po 2-krotnym naciœniêciu klawisza.
UWAGA: W przypadku gdy poziom baterii wyniesie mniej ni¿ 5% nale¿y siê skontaktowaæ z firm¹

Mikster Service celem jej wymiany. Prawid³owa wymiana baterii mo¿e byæ jedynie przeprowadzona
przez uprawnionego do tego pracownika firmy Mikster Service. Wymiana baterii przeprowadzona
przez osoby do tego nieupowa¿nione grozi

c) Sign
Sign

UWAGA!!
Sign

Sync
Sign Sync

Sign

Sign

Sign Esc

– Funkcja s³u¿y do sprawdzania poziomu sygna³u w docelowym miejscu instalacji. Aby uruchomiæ
t¹ funkcjê nale¿y po wejœciu w tryb serwisowy 3-krotnie nacisn¹æ klawisz a¿ do pojawienia siê ekranu .

Aby czujnik poprawnie pokazywa³ poziom sygna³u centralka powinna byæ wprowadzona w tryb
serwisowy, w przeciwnym wypadku uruchomienie funkcji bêdzie
Po porawnym uruchomieniu funkcji czujnik przechodzi nastêpuj¹ce fazy pracy:

1. (rys.6) – Faza ta obejmuje proces synchronizacji z systemem i jest uruchamiana automatycznie po
uruchomieniu funkcji . Jeœli œwieci siê d³u¿ej ni¿ 30 sekund oznacza to ¿e

czujnik jest poza zasiêgiem sieci.
2. (rys.5) – Faza pokazywania poziomu sygna³u. Aby poprawnie stwierdziæ moc sygna³u sieci w

miejscu monta¿u czujnika nale¿y odczekaæ przynajmniej 15 sekund od momentu
uruchomienia funkcji . Czêstotliwoœæ odœwie¿ania poziomu sygna³u jest zale¿na od
iloœci stacji przekaŸnikowych miêdzy centralk¹ radiow¹ a czujnikiem i wynosi iloœæ stacji
przekaŸnikowych +1 sek.(np. maj¹c 4 stacje przekaŸnikowe okres odœwie¿ania bêdzie
wynosi³ 5 sekund). W ka¿dym mierzonym miejscu nale¿y odczekaæ przynajmniej dwa
takie okresy odœwie¿ania poziomu sygna³u.

Wyjœcie z funkcji odbywa siê poprzez funkcjê (patrz punkt a), automatycznie po dodaniu czujnika
lub automatycznie po wy³¹czeniu centralki z trybu serwisowego.

niemo¿liwe.

d) vX.XX – (w miejscu x wyœwietlany jest numer wersji czujnika np.0.15) W przypadku zg³aszania
jakichkolwiek problemów do firmy Mikster dotycz¹cych dzia³ania czujnika nale¿y pos³ugiwaæ siê jego
wersj¹ oprogramowania. Funkcja ta(rys.7) dostêpna jest gdy po wejœciu w tryb serwisowy naciœniemy 4 razy
klawisz. Po ukazaniu wersji oprogramowania czujnik przechodzi w tryb normalnej pracy (rys.8) wyœwietlaj¹c
kolejno temperaturê, wilgotnoœæ oraz aktualn¹ godzinê.

e) Add III
Sync
r.Add
donE
rEP.X

– dodawanie czujnika do systemu (rys.9) (patrz punkt na stronie 8),
1. – jak wy¿ej (rys.10),
2. – proces dodawania do systemu (zg³asza ¿¹danie - rys.11),
3. – czujnik doda³ siê (rys.12),
4. – raport dodania (iloœæ stacji przekaŸnikowych pomiêdzy czujnikiem, a centralk¹ - rys.13)
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Najczêœciej zadawane pytania (FAQ)
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1. Co zrobiæ gdy nastêpuje czêsty zanik poziomu sygna³u ?

OdpowiedŸ:
- umieœciæ czujnik w nowej lokalizacji, gdzie poziom sygna³u bêdzie najwiêkszy lub

dodaæ stacjê przekaŸnikow¹ pomiêdzy czujnik a centralkê w celu zwiêkszenia
poziomu sygna³u.

2. Co zrobiæ jeœli nast¹pi³a nag³a zmiana temperatury otoczenia, a czujnik nie dochodzi
szybko pomiaru nowej temperatury?

OdpowiedŸ:

3. Czujnik nie chce siê dodaæ do systemu.
OdpowiedŸ:

Sign

4.Po zainstalowaniu czujnika nie s¹ widoczne rejestracje
OdpowiedŸ:

5.Po zresetowaniu czujnika program Loggisoft nie wyœwietla jego aktualnych rejestracji.
OdpowiedŸ:
-

III

Przyk³ad: przeniesiono czujnik z temperatury +30 C do ch³odni gdzie temperatura
wynosi -20 C

- nag³a zmiana miejsca pomiaru powoduje i¿ stabilizacja elementu pomiarowego
odbywa siê przez okres ok. jednej godziny. Jeœli po tym czasie nie nast¹pi ¿adna
poprawa czujnik nale¿y dostarczyæ do serwisu firmy Mikster.

- poziom sygna³u radiowego od centralki mo¿e byæ zbyt niski, zaleca siê sprawdzenie
poziomu sygna³u funkcj¹ (patrz punkt IVc na stronie 9), a nastêpnie przeniesienie
czujnika lub centralki w inne miejsce daj¹ce wy¿szy poziom sygna³u.

- mo¿liwe i¿ wyst¹pi³y zak³ócenia ze strony innych urzadzeñ (komputery, zasilacze
awaryjne (UPS), Huby lub Switche sieciowe). Zaleca siê przenieœæ centralkê radiow¹
w inne miejsce, z dala od tych urz¹dzeñ.

- po procedurze instalacji nale¿y odczekaæ ok. 1 godziny w celu zebrania przez centralkê
wszystkich rejestracji z czujnika.

w trakcie resetowania istnieje ryzyko, i¿ centralka utraci komunikacjê z czujnikiem.
Aby rozwi¹zaæ ten problem nale¿y powtórzyæ procedurê dodawania czujnika
zgodnie z punktem na stronie 8.

UWAGA !!!
(Czêste zaniki nie wp³ywaj¹ na rejestracjê)
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Instalacja Czujnika Radiowego LGTHD-R-01

C

F

f) Bat.u – Funkcja s³u¿y do pokazywania stanu napiêcia baterii w Voltach. Aby uzyskaæ dostêp do tej funkcji nale¿y po
wejœciu w tryb serwisowy 6-krotnie nacisn¹æ klawisz, a¿ do pojawienia siê okna tak jak na rys.14. Po ok. 2 sekundach
wyœwietlany jest ekran z aktualnym napiêciem baterii (rys.15). Prawid³owe napiêcie znamionowe nowej baterii wynosi 3,6V

g) Unit
Unit

donE

– Funkcja s³u¿¹ca do zmiany wyœwietlanych jednostek temperatury. Aby zmieniæ wyœwietlan¹ jednostkê mierzonej
temperatury nale¿y po wejœciu w tryb serwisowy nacisn¹æ 7-krotnie klawisz a¿ do pojawienia siê okna (rys.16).
Po ok. 3 sekundach nastêpuje automatyczna zmiana jednostki temperatury (z . Czujnik sygnalizuje
udan¹ zmianê ekranem (rys.17).

� �C na F i odwrotnie)

h) S.nr

S. nr

– Funkcja s³u¿y do kontroli numeru seryjnego zaprogramowanego w czujniku. Numer seryjny wyœwietlany na ekranie
musi siê zgadzaæ z numerem widocznym na obudowie czujnika. Numer ten jest widoczny na ekranie komputera po
prawid³owo przeprowadzonym procesie instalacji czujnika. Aby uzyskaæ dostêp do tej funkcji nale¿y po wejœciu w tryb
serwisowy 8-krotnie nacisn¹æ klawisz a¿ do pojawienia siê ekranu (rys.18). Po ok 3 sekundach zostanie wyœwietlony
numer seryjny zapisany w czujniku(rys.19).

FUNKCJE SERWISOWE

������ ������

�����	 �����


������ ������

- funkcja tylko dla serwisu (wpisywanie numeru seryjnego)l) c.dEc

i) cor.v – funkcja tylko dla serwisu (kalibracja napiêcia baterii),

j) c.heH - funkcja tylko dla serwisu (wpisywanie numeru seryjnego)

k) tunE - funkcja tylko dla serwisu (sprawdzanie dostrojenia uk³adu radiowego)

m) Serv. - funkcja tylko dla serwisu
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Parametry rejestracji czujnika radiowego:

Parametry toru radiowego:

-wymiary: 81x79x57mm
(z przy³¹czami: 81x244x57mm)

-stopieñ ochrony: IP65 (element pomiarowy IP30)
-zasilanie: bateria litowa (przybli¿ony czas pracy baterii: 5 lat),
-zakres pomiarowy temperatury: od - 55 do +85 C,
-niepewnoœæ pomiaru temperatury : < 0.5 C (od -10 do +85 C ),
-niepewnoœæ pomiaru temperatury dla zakresu rozszerzonego

temperatury: < 2 C (od -55 do +85 C )
·zakres pomiarowy wilgotnoœci: od 0 do 100 %
·niepewnoœæ pomiaru wilgotnoœci: < 3.5 %RH (od 20 do 80 %RH)
·niepewnoœæ pomiaru wilgotnoœci dla zakresu rozszerzonego

wilgotnoœci: < 5%RH (od 0 do 100 %RH)
- wyœwietlacz LCD z 4 cyframi oraz znakami specjalnymi
- obszar widoczny wyœwietlacza LCD - 24x41 mm
- zakres temperatury pracy dla modu³u wyœwietlaj¹cego – od –20 do +70 C

-Czas przechowywania rejestracji dla wolnych zmian temperatury
(np. ch³odnie): do 18 miesiêcy,

-Czas przechowywania rejestracji dla czêstych zmian temperatury
(np. miejsca nas³onecznione): min. 34 dni,

-Czêstotliwoœæ rejestracji: co 1 minuta

-Czu³oœæ: -100dBm,
-Moc wyjœciowa nadajnika: <10dBm,
-Czêstotliwoœæ pracy: 433, 302 MHz,
-Rodzaj modulacji: FSK,
-Prêdkoœæ transmisji: 19 200 b/s,
-Czas pracy bez wymiany baterii: nie mniej ni¿ 3 lata (kontrola zdalna),
-Prognozowany zasiêg pracy: teren niezabudowany - do 200m,

teren s³abo zabudowany - do 100m,
teren gêsto zabudowany - do 50m,

�

� �

� �

�

Dane techniczne
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Deklaracja zgodnoœci

LGTD-R-01 wersja: 1.3

niniejszym deklarujê, ¿e wyrób

Ni¿ej podpisany, reprezentuj¹cy ni¿ej wymienionego producenta

identyfikacja wyrobu:

jest zgodny z postawieniami nastêpuj¹cej dyrektywy (dyrektyw) WE
(³¹cznie z wszystkimi jej zmianami i uzupe³nieniami)

Numer dyrektywy
(dokumentu)

tytu³

Mikster Sp. z o.o.

41-250 CzeladŸ ul .Wojkowicka 21

Miejscowoœæ: dnia: 16.11.2004CzeladŸ

Adres

Producent

(nazwisko i funkcja podpisuj¹cego upowa¿nionego do reprezentowania
producenta lub upe³nomocnionego przedstawiciela)

89/336/EWG
91/263/EWG

92/31/EWG
93/68/EWG

zmiany
Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the
laws of the Members States relating to electromagnetic comatibility

Radiowy czujnik temperatury LGTHD-R-01

Potwierdzenie zgodnoœci nr 206/2004 wydane
przez jednostkê notyfikowan¹ nr 1471

w zakresie dyrektywy 1999/5/EC.

......................
podpis

wiêcej informacji na stronach internetowych firmy Mikster
www.mikster.pl
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Notatki
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Uwagi

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.

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.

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.

UWAGA
Niedopuszczalne jest wprowadzanie kilku przewodów jednym d³awikiem!

UWAGA
Po zakoñczeniu mycia konieczne jest zdjêcie kapturków ochronnych.

UWAGI MONTA¯OWE I EKSPLOATACYJNE
SYSTEMU LOGGINET


