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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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WARUNKI GWARANCJI

miesiêcy

Serwis wyrobów firmy Mikster Sp. z o.o. realizuje firma MIKSTER SERVICE S.C
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Gratulujemy Pañstwu wyboru rejestratora LGDL-MS. 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.

Rejestrator LGDL-MS umo¿liwia drukowanie raportów. Wyszczególniono w nich dane:
dostawcy, numer rejestratora, czas rozpoczêcia i zakoñczenia kursu oraz zapis
rejestracji, datê, godzinê, pomiar temperatury.

System Loggicar w wersji standard sk³ada siê z rejestratora LGDL-MS , puszki
przy³¹czeniowej oraz sondy temperatury LGT-01 CLIP. Wersja MAXI rozszerzona jest o
skrzynkê po³¹czeniow¹ LGDL-MS BOX oraz opcjonalnie modu³ transmisji radiowej.

Do pojedynczego rejestratora LGDL-MS mo¿na pod³¹czyæ do 4 czujników temperatury
typu Clip. Rejestrator wyposa¿ony jest w czytelny, ciek³okrystaliczny, podœwietlany
alfanumeryczny wyœwietlacz. Klawiatura jest bardzo prosta w obs³udze jej klawisze
rozmieszczone s¹ w sposób ergonomiczny.

Wstêp

LGDL-MS
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Spis treœci
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Monta¿ mechaniczny

C OK

L

12:32 T=23.5 Co

Monta¿ mechaniczny - przeprowadza siê w sposób nastêpuj¹cy:
Uchwyt mocuj¹cy dostarczony wraz z zestawem nale¿y przykrêciæ œrubami 4mm lub
przykleiæ za pomoc¹ rzepów do deski rozdzielczej samochodu. Nastêpnie nale¿y
nasun¹æ rejestrator LGDL-MS.

Rejestrator mocowany
jest do deski rozdzielczej
specjalnym uchwytem
(w zestawie) lub rzepami.

5

Uwaga ! Wyœwietlacz jest zabezpieczony foli¹
Przed rozpoczêciem pracy
zdejmij foliê z wyœwietlacza
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W sk³ad rejestratora LGDL-MS wchodz¹ nastêpuj¹ce czêœci:

Czêœci sk³adowe

C OK

L

12:32 T=23.5 Co

1 2 3 4

puszka przy³¹czeniowa1.
2.

uchwyt monta¿owy3.

sonda LGT-01 Clip
4.

Legenda:

rejestrator z drukark¹ LGDL-MS

6

2 szt. czujnik otwarcia drzwi (opcjonalnie)

5.

7

skrzynka po³¹czeniowa MS-BOX (opcjonalnie)6.

LGDL - MS BOX

5

przewód po³¹czeniowy RJ-9

7.

8 9

2 szt. rolka papieru termicznego o szerokoœci 57 mm8.
Kabel po³¹czeniowy pomiêdzy LGDL-MS a LGDL-BOX (opcjonalnie)9.

11

2 szt. konektor szybka z³¹czka na przewód 0,5 -1,5 mm12.

Napiêcie: 6V

Pojemnoœæ: 0,94 Ah

Pakiet akumulatorów
Ni-Cd

10

kabel zasilaj¹cy10.

2 szt. konektor szybka z³¹czka na przewód 1,5 -2,5 mm13.
bezpiecznik samochodowy 19 mm14.

1 szt. konektor oczkowy izolowany16.
1 szt. konektor p³asni ¿eñski izolowany17.

1 szt. gniazdo bezpiecznikowe przelotowe samochodowe15.

12

13

14.

15.

16.

17.

pakiet akumulatorów Ni-Cd 0,94 Ah11.
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Monta¿ elektryczny

7

Sposób monta¿u zestawu rozszerzonego MAXI

Rys.2

AKUMULATOR

+

C OK

L

12:32 T=23.5 C
o

500 m

DOOR 4

DOOR 3 DOOR 2 DOOR 1

TEMP. IN 1 TEMP. IN 2 TEMP. IN 3

OUT 4 OUT 3 OUT 2 OUT 1

+

TEMP. IN 4 TERMINAL

RELAY RELAY RELAY RELAY

C OK

12..24VDC

Wyposa¿enie opcjonalne
modu³ transmisji radiowej

Wyposa¿enie opcjonalne
skrzynka po³¹czeniowa

MS-BOX

Puszka przy³¹czeniowa

Rejestrator LGDL-MS

d³ugoœæ 8m

Zasilanie 12/24 V
Podpi¹æ pod listwê

bezpieczników

Czujniki otwarcia drzwi

Czujniki temperatury

R

6

Monta¿ elektryczny

Sposób monta¿u zestawu elementów zestawu podstawowego
Rys.1

AKUMULATOR

+

C OK

L

12:32 T=23.5 C
o

Puszka przy³¹czeniowa

Czujnik temperatury

Rejestrator LGDL-MS

Bia³y - GND
Br¹zowy - sygna³

d³ugoœæ 4m

Zasilanie 12/24 V
Podpi¹æ pod listwê
bezpieczników 10A

Loggicar wersja: 2.0Loggicar wersja: 2.0
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Pod³¹czyæ czujniki Clip wed³ug opisu zamieszczonego w instrukcji, zwracaj¹c uwagê
na polaryzacjê sygna³ów. Do rejestratora drukuj¹cego pod³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce.

Po pod³¹czeniu napiêcia zasilania rejestrator LGDL wyœwietli ekran powitalny z aktualn¹
wersj¹ oprogramowania. Nastêpnie rozpocznie siê normalna praca terminala. Kolejnym
krokiem jest weryfikacja i ewentualna korekcja wskazañ zegara czasu rzeczywistego.
W przypadku odchy³ki nale¿y poprzez jednokrotnie naciœniêcie klawisza , wybraæ
podmenu a nastêpnie i

Zmian dokonujemy klawiszami , przejœcie do nastêpnej cyfry nastêpuje
poprzez naciœniêcie klawisza Zatwierdzenie zmian i wyjœcie o poziom
wy¿ej jest

mo¿liwe po naciœniêciu klawisza

Nastêpnie naciskaj¹c klawisz ( ka¿de naciœniêcie klawisza cofa nas do
poprzedniego podmenu ) nale¿y wróciæ do menu g³ównego.

W wypadku pierwszej instalacji nale¿y wykryæ czujniki pomiarowe. W tym celu nale¿y
jednokrotnie nacisn¹æ klawisz , wybraæ menu i kolejno .
Wybór nale¿y potwierdzaæ klawiszem Pojawi siê ekran z napisem

oraz informacja o iloœci znalezionych. W celu rozpoczêcia szukania nale¿y
jednokrotnie nacisn¹æ klawisz W przypadku poprawnego pod³¹czenia czujników
do rejestratora po wyszukaniu urz¹dzenie wyœwietli iloœæ znalezionych czujników.
W przypadku problemów ze znalezieniem czujników nale¿y upewniæ siê o poprawnoœci
instalacji, sprawdziæ ci¹g³oœæ po³¹czeñ oraz polaryzacjê sygna³ów.
Z menu wyszukiwania nale¿y wróciæ do menu g³ównego (naciskaj¹c klawisz ).
Po znalezieniu czujników na ekranie g³ównym w prawym dolnym rogu pojawi siê
pulsuj¹ca – sygnalizuj¹ca rejestracjê danych.

Konfiguracja Czas

Konfiguracja Czujniki
Szukaj

czujniki

litera L

Pod³¹czenie czujników

Korekcja wskazañ zegara

Wyszukiwanie czujników

L
12:32 T=23.5 Co

W celu ustawienia czêstotliwoœci rejestracji nale¿y wejœæ do menu nastêpnie
podmenu Ustawiæ odpowiedni¹ czêstotliwoœæ rejestracji.

Konfiguracja
Czest. Rejestr.

Szybkie uruchomienie systemu

9
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Monta¿ akumulatorów

Aby otworzyæ pokrywê odkrêæ œrubkê zabezpieczaj¹c¹ nastêpnie naciœnij wy¿³obienie na
pokrywie i przesuñ do do³u.
Wtyk akumulatorów umieœæ w gniazdku ( powiêkszenie na rysunku) wtyk musi siê
zatrzasn¹æ
Umieœæ akumulatory w magazynku
U³ó¿ przewód w przewidzianej dla niego szczelinie
Pokrywê akumulatora na³ó¿ i przesuñ do góry, a¿ do momentu zatrzaœniêcia, nastêpnie
wkrêæ œrubkê zabezpieczaj¹c¹.

MIKSTER
R

www.mikster.com

Urz¹dzenie zgodne z norm¹
PN-EN 12830

Umieszczenie akumulatorów

MIKSTER
R

www.mikster.com

Nr seryjny

Rejestrator
z Drukark¹
LGDL-MS

Urz¹dzenie zgodne z norm¹
PN-EN 12830

T B 1

Napiêcie: 6V

Pojemnoœæ: 0,94 Ah

Pakiet akumulatorów
Ni-Cd

Firma Mikster zaleca u¿ywanie
tylko i wy³¹cznie akumulatorów dostarczonych
z urz¹dzeniem lub o parametrach opisanych
na stronie 4 niniejszej instrukcji.

Loggicar wersja: 2.0Loggicar wersja: 2.0
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Funkcja ta umo¿liwia wpisanie danych dostawcy. Mo¿liwoœæ edycji danych

uzyskujemy przez u¿ycie klawiszy . Aby zatwierdziæ dane naciœnij

klawisz co automatycznie spowoduje przejœcie o poziom wy¿ej do menu

.Konfiguracja

Opis dzia³ania
Dane dostawcy

Konfiguracja
Dane dostawcy

Dane dostawcy
Nazwisko_

Opcja ta pozwala na dowoln¹ konfiguracjê czêstotliwoœci rejestracji w granicach od 1
do 360 minut. Przyk³ad ustawienia czêstotliwoœci rejestracji zobrazowany jest w
Tabeli 1 na stronie 23 niniejszej instrukcji.

Konfiguracja
czest. rejestr.

Czest. rejestr.
5 [min]

Opcja ta pozwala na konfiguracjê wyœwietlania temperatury, dostêpne s¹ dwie opcje
wyœwietlania - w stopniach Celsjusza i Fahrenheita.

Konfiguracja
Jednostka temp.

Jedn. temp.
Celsjusz

Opcja ta pozwala na zmianê jêzyka wyœwietlania komunikatów, dostêpne jêzyki:
Polski (Pl), angielski (En)

Czêstotliwoœæ rejestracji

Jednostka temperatury

Jêzyk

Jedn. temp.
Fahrenheit

Konfiguracja
Jezyk

Jezyk
Pl

Jezyk
En

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[ ]^_`abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz! #$%&`()*+,-./0123456789:;<=>?@

TABLICA ZNAKÓW:

OK

OK

OK

OK

OK

R
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Naciœniêcie klawisza powoduje przejœcie do rejestratora.

W tym mamy do wyboru opcje , ,
oraz ” ” (poruszamy siê miêdzy nimi klawiszami ).

Po wybraniu interesuj¹cej nas opcji dla zatwierdzenia naciskamy klawisz
Wyjœcie o poziom wy¿ej klawiszem

MENU

MENU Za³adunek Konfiguracja INFO o systemie
Drukuj od...

Opis dzia³ania

Obs³uga menu

Konfiguracja raportu

W celu zweryfikowania wprowadzonych danych nale¿y jednokrotnie nacisn¹æ klawisz
drukuj. U¿ytkownik mo¿e tak¿e przerwaæ w dowolnym momencie wydruk
naciskaj¹c

jednokrotnie klawisz z ikon¹ drukarki.

Weryfikacja wprowadzonych danych

Nastêpnym krokiem powinno byæ skonfigurowanie danych które znajd¹ siê na wydruku
raportu. W tym celu nale¿y wejœæ do menu , nastêpnie wprowadziæ

, , , . ( patrz strona nr 12)
Konfiguracja Dane

dostawcy Nr rejestratora Nazwa firmy L1 Nazwa firmy L2

Konfiguracja
Czas

Data 24/12/04
Czas 12:52:50

Funkcja ta umo¿liwia ustawienie czasu w rejestratorze LGDL-MS. Mo¿liwoœæ
ustawiania czasu uzyskujemy przez u¿ycie klawiszy

oraz

Ustawiony czas zatwierdzamy klawiszem

OPCJA KONFIGURACJA

Dostêpne nastêpuj¹ce funkcje:
Czas

C

OK

OK

OK

Loggicar wersja: 2.0Loggicar wersja: 2.0
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Edycja pierwszej linii nag³ówka wydruku raportu. np. Mikster Sp. z o.o.

Edycja drugiej linii nag³ówka wydruku raportu. np. Czeladz ul. Wojkowicka 21

Konfiguracja
Nazwa firmy L2

Konfiguracja
Numer rejestratora

Konfiguracja
Nazwa firmy L1

Opcja umo¿liwia ustawienie w³asnego, unikalnego numeru rejestratora np. 00235 SI

Opcja ta pozwala na ustawienie kodu zabezpieczaj¹cego urz¹dzenie przed dokonaniem
zmian konfiguracyjnych przez osoby nieupowa¿nione

Konfiguracja
Zmiana kodu

Zmiana kodu
024589

Nazwa firmy L2
ul. Wojkowicka 21

Numer rejestratora
00235 SI 445U

Opis dzia³ania

Nazwa firmy L1
Mikster Sp.zo.o.

Zmiana kodu

Numer rejestratora

Nazwa firmy L1

Nazwa firmy L2

Opcja ta pozwala na zmianê wielkoœci drukowanych czcionek w rejestratorze,
dostêpne rozmiary ma³a, du¿a

Konfiguracja
Rozmiar czcionki

Rozmiar czcionki
Mala

Rozmiar czcionki

Rozmiar czcionki
Duza

OK

OK

OK

OK

OK

R
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Opcja ta pozwala na ustawienie numeru drukowanego raportu. Numer s³u¿y do
jednoznacznej identyfikacji raportu.

Konfiguracja
Ustaw nr raportu

Ustaw nr raportu
35

Opcja ta pozwala na ustawienie wspólnych progów temperatury dla wszystkich
aktywnych czujników (taka sama temperatura dla wszystkich). Opcja zosta³a
zaimplementowana w celu uproszczenia ustawieñ progów temperatur.

Konfiguracja
Wspolne progi T

Wspolne progi T
Tak

Opcja ta pozwala na wyœwietlenie na ekranie wartoœci temperatury.
Do wyboru s¹: wartoœæ minimalna, œrednia, maksymalna oraz aktualna dla
pod³¹czonych do systemu, aktywnych czujników.

Konfiguracja
Wypisz Temp

Wypisz Temp
Tryb:1 Temp SR.

Opis dzia³ania

Ustaw numer raportu

Wspólne progi T

Wypisz Temp

Wspolne progi T
Nie

Wypisz Temp
Tryb:1 Temp akt.

Wypisz Temp
Tryb:1 Temp MAX.

Wypisz Temp
Tryb:1 Temp MIN.

OK

OK

OK

Loggicar wersja: 2.0Loggicar wersja: 2.0
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Opis dzia³ania

MIKSTER
R
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Opcja ta pozwala na za³¹czenie lub wy³¹czenie kliku klawiatury

Konfiguracja
Klik

Klik
Tryb: Zalaczone

Opcja ta pozwala na wejœcie do podmenu Czujniki

Konfiguracja
Czujniki

Czujniki
Szukaj czujniki

Wybranie tej funkcji daje mo¿liwoœæ wyszukiwania czujników pod³¹czonych do
rejestratora LGDL-MS . Znalezienie wszystkich pod³¹czonych czujników jest warunkiem
koniecznym do prawid³owej pracy systemu. Procedura ta jest wykonywana podczas
instalacji lub w razie do³¹czenia nowych czujników.

Aby rozpocz¹æ wyszukiwanie naciskamy klawisz .Po zakoñczeniu wyszukiwania
rejestrator LGDL-MS wyœwietla liczbê znalezionych czujników. Z funkcji wychodzimy
naciskaj¹c klawisz

Uwaga:
Po pod³¹czeniu modu³u wejœæ/wyjœæ dwustanowych nale¿y go równie¿ wykryæ za
pomoc¹ funkcji “szukaj czujniki”. Dopiero wykryty modu³ mo¿na konfigurowaæ.

Szukaj czujniki
Postep: 67%

Opis dzia³ania

Klik

Klik
Tryb: Wylaczone

Czujniki

Znaleziono:
Szukaj czujniki

Znaleziono: 1
Szukaj czujniki Po zakoñczeniu wyszukiwania wyœwietlona

zostaje iloœæ znalezionych czujników

C

W przypadku problemów ze znalezieniem czujników nale¿y upewniæ siê o poprawnoœci
instalacji, sprawdziæ ci¹g³oœæ po³¹czeñ oraz polaryzacjê sygna³ów. W sekcji FAQ
omówione s¹ najczêœciej spotykane problemy instalacyjne.

OK

OK OK

OK

Sposób postêpowania w przypadku wymiany lub zainstalowania dodatkowego
czujnika temperatury typu CLIP w systemie Logginet MS.

1. W celu zachowania chronologii rejestracji oraz nazewnictwa czujników przed
wymian¹ lub dodaniem nowego czujnika nale¿y wydrukowaæ INFO o systemie.
Na tym wydruku umieszczone s¹ wszystkie niezbêdne informacje.

2. Nastêpnie nale¿y wejœæ do menu Konfiguracja / Czujniki / Szukaj czujniki i
naciskaj¹c klawisz dwukrotnie rozpocz¹æ wyszukiwanie. Je¿eli liczba
znalezionych czujników jest poprawna nale¿y przejœæ do nastêpnego kroku.

3. Nale¿y jednokrotnie nacisn¹æ klawisz Je¿eli w systemie zosta³y wykryte
czujniki temperatury, terminal poprosi o wprowadzenie odpowiedniej kolejnoœci
czujników
w systemie w oparciu o numer seryjny. W przypadku podmiany nale¿y nowemu
czujnikowi nadaæ numer poprzednika, pozosta³ym czujnikom nale¿y przepisaæ numery
z wydruku INFO o systemie. W przypadku dodawania dodatkowego czujnika nale¿y
nadaæ mu najstarszy numer, zaœ wszystkim uprzednio zainstalowanym nale¿y przepisaæ
numery z w/w wydruku.

C

OK

Nadaj numer dla
S: 00564 T1

Nadaj numer dla
S: 00573 T2

Konfiguracja
Czujniki

Szukaj czujniki
Czujniki

OK

OK

Szukaj czujniki
Znaleziono: 2

C

Nadawanie numerów dla czujników

Loggicar wersja: 2.0Loggicar wersja: 2.0
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Opis dzia³ania

MIKSTER
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Opis dzia³ania

Czujniki
Wprowadz opis T1

Wprowadz opis
T1- OPIS CZUJNIKA

WprowadŸ opis T1- T4
WprowadŸ opis D1-D4
WprowadŸ opis O1-O4

– pozwala na wprowadzenie opisu dla czujników T1-T4
– pozwala na wprowadzenie opisu dla czujników D1-D4
– pozwala na wprowadzenie opisu dla wyjœæ dwustanowych

O1-O4

MIN T1...T4

MAX T1...T4

- opcja ta pozwala na wprowadzenie minimalnej temperatury dla czujnika
po przekroczeniu której bêdzie alarmowany u¿ytkownik

- opcja ta pozwala na wprowadzenie maksymalnej temperatury dla
czujnika po przekroczeniu której bêdzie alarmowany u¿ytkownik

W przypadku przekroczenia ustawionego stanu alarmowego na ekranie wyœwietlana
jest informacja

Zdarzeniu towarzyszy sygna³ dŸwiêkowy, o ile zosta³ w³¹czony w funkcji

W przypadku, gdy ustawiony jest na brak sygna³u
dŸwiêkowego.

Powrót do g³ównego ekranu realizowany jest klawiszem

sygna³
alarmu.

sygna³ alarmu Wy³¹czone
Uwaga !

Alarm !!!
T[1]=22.3>TMAX

Uwaga! W przypadku zaznaczenia opcji "wspólne progi temperatury"
konfiguracja jest przeprowadzana tylko dla pierwszego czujnika.
Pozosta³e korzystaj¹ z jego ustawieñ

Alarm

Opis czujników
Opcja ta pozwala na zdefiniowanie w³asnej stopki na wydruku raportu
np. wpisanie w³asnego adresu strony internetowej.

Konfiguracja
Stopka wydruku

Stopka wydruku
www.mikster.com

Opcja ta pozwala na konfiguracjê wejœæ / wyjœæ
np. w celu sygnalizowania stanów alarmowych

Konfiguracja
Konfig. We/wy

UWAGA ! opcje te dostêpne s¹ tylko po pod³¹czeniu modu³u wejœæ/wyjœæ
dwustanowych i wykryciu go przez system

a. Aktywacja D1 -
b. Aktywacja D2 -
c. Aktywacja D3 -
d. Aktywacja D4 -

E. Aktywacja Out1 -
f. Aktywacja Out2 -
g. Aktywacja Out3 -
h. Aktywacja Out4 -

aktywacja wejœcia dwustanowego nr 1 (Za³¹czone/Wy³¹czone)
aktywacja wejœcia dwustanowego nr 2 (Za³¹czone/Wy³¹czone)
aktywacja wejœcia dwustanowego nr 3 (Za³¹czone/Wy³¹czone)
aktywacja wejœcia dwustanowego nr 4 (Za³¹czone/Wy³¹czone)

Opcje te pozwalaj¹ na za³¹czenie lub wy³¹czenie w systemie LGDL-MS danego
wejœcia dwustanowego (zazwyczaj u¿ywane do kontroli otwarcia /zamkniêcia
drzwi), nale¿y aktywowaæ tylko u¿ywane wejœcia dwustanowe. Po wykryciu
skrzynki przy³¹czeniowej przez rejestrator wszystkie wejœcia s¹ wy³¹czone.

aktywacja wyjœcia nr 1
aktywacja wyjœcia nr 2
aktywacja wyjœcia nr 3
aktywacja wyjœcia nr 4

D1: Zalaczone
Aktywacja

Aktywacja D1
Konfig. We/wy

Stopka wydruku

Konfig. We/wy

OK

Loggicar wersja: 2.0Loggicar wersja: 2.0
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1. Umieœciæ now¹ rolkê papieru na wa³ku,
2. Odchyliæ dŸwigniê blokuj¹c¹ papier,
3. Przeci¹gn¹æ papier pod rolk¹ wci¹gaj¹c¹,
4. Wyci¹gn¹æ oko³o 2 cm papieru nad obudowê drukarki,
5. Zablokowaæ papier przy pomocy dŸwigni

Firma MIKSTER zaleca instalowanie papieru termicznego o szerokoœci 57 mm
i œrednicy wa³ka 40 mm ( orientacyjna d³ugoœæ oko³o 20m )

Opcja ta pozwala na wydrukowanie rejestracji w wybranym przedziale czasu ( od...do )

MENU
Drukuj od ...

Czas 15:25
Data 22/12/04

Drukuj do ...

Czas 13:58
Data 24/12/04

Drukuj od ...

Opis dzia³ania
OPCJA Drukuj od...

Nacisn¹æ dla zatwierdzenia

Nacisn¹æ dla zatwierdzenia

“Góra” “dó³”
- zwiêkszanie/zmniejszanie

wartoœci

“Lewo” “prawo”
- poprzednia/nastêpna

wartoœæ

Nacisn¹æ “OK” dla zatwierdzenia

“Góra” “dó³”
- zwiêkszanie/zmniejszanie

wartoœci

“Lewo” “prawo”
- poprzednia/nastêpna

wartoœæ

Sposób umieszczenia papieru :

OK

OK

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce opcje:

0) nieaktywny
1) stan wysoki na wyjœciu gdy jakikolwiek alarm
2) stan wysoki na wyjœciu gdy jakikolwiek alarm na T1
3) stan wysoki na wyjœciu gdy jakikolwiek alarm na T2
4) stan wysoki na wyjœciu gdy jakikolwiek alarm na T3
5) stan wysoki na wyjœciu gdy jakikolwiek alarm na T4
6) stan wysoki na wyjœciu gdy przekroczenie maksymalnej temperatury na T1
7) stan wysoki na wyjœciu gdy przekroczenie maksymalnej temperatury na T2
8) stan wysoki na wyjœciu gdy przekroczenie maksymalnej temperatury na T3
9) stan wysoki na wyjœciu gdy przekroczenie maksymalnej temperatury na T4

10) stan wysoki na wyjœciu gdy przekroczenie minimalnej temperatury na T1
11) stan wysoki na wyjœciu gdy przekroczenie minimalnej temperatury na T2
12) stan wysoki na wyjœciu gdy przekroczenie minimalnej temperatury na T3
13) stan wysoki na wyjœciu gdy przekroczenie minimalnej temperatury na T4
14) stan wysoki na wyjœciu gdy otwarte D1 ( dla opcji 0 sygnalizuje alarm )
15) stan wysoki na wyjœciu gdy otwarte D2 ( dla opcji 0 sygnalizuje alarm )
16) stan wysoki na wyjœciu gdy otwarte D3 ( dla opcji 0 sygnalizuje alarm )
17) stan wysoki na wyjœciu gdy otwarte D4 ( dla opcji 0 sygnalizuje alarm )
18) stan wysoki na wyjœciu gdy zamkniête D1 ( dla opcji 0 sygnalizuje brak alarmu )
19) stan wysoki na wyjœciu gdy zamkniête D2 ( dla opcji 0 sygnalizuje brak alarmu )
20) stan wysoki na wyjœciu gdy zamkniête D3 ( dla opcji 0 sygnalizuje brak alarmu )
21) stan wysoki na wyjœciu gdy zamkniête D4 ( dla opcji 0 sygnalizuje brak alarmu )
22) alarm przy braku komunikacji z dowolnym czujnikiem

OK

i. Tryb Out1 do Out 4 -

opcji 0

opcji 1

dostêpne ustawienia - 0/1

dla : stan wysoki na wyjœciu pojawia siê po up³ywie zw³oki zadzia³ania alarmu
i jest utrzymywany do czasu potwierdzenia alarmu klawiszem

dla : stan wysoki na wyjœciu pojawia siê natychmiastowo (bez zw³oki zadzia³ania
alarmu) i jest utrzymywany do czasu ust¹pienia przyczyny.

W przypadku kiedy u¿ywane s¹ wyjœcia tranzystorowe OUT 1-OUT 4 konieczne jest
podpiêcie zewnêtrznego zasilania dla LGDL-BOX.

Opis dzia³ania

Loggicar wersja: 2.0Loggicar wersja: 2.0
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Konfiguracja alarmów

Aktyw alarmu
T1: Zalaczone

Konfiguracja
Konf. Alarmow Aktyw. alarmu T1

Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu T2
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu T3
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu T4
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu D1
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu D2
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu D3
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu D4
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu T1
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu T2
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu T3
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu T4
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu D1
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu D2
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu D3
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu D4
Konf. Alarmow

Aktyw alarmu
T1: Wylaczone

Zwloka alarmu
T1 [min] 2

Sygnal alarmu
Tryb: ZalaczoneSygnal alarmu

Konf. Alarmow

Sygnal alarmu
Tryb: Wylaczone

...

...

pozwala aktywowaæ alarm
dla czujnika T1

pozwala ustawiæ opóŸnienie
alarmowania w minutach
dla czujnika T1

opcja pozwala na za³¹czenie
sygna³u dŸwiêkowego w przypadku
wyst¹pienia stanu alarmowego czujnika

Konfiguracja Alarmów
Opcja wraz z opcj¹ u³atwia identyfikacjê pocz¹tku
i koñca przedzia³u czasowego z którego ma byæ drukowany raport ( od za³adunku do
zakoñczenia dostawy ), aby przeprowadziæ operacjê za³adunku nale¿y:
Z menu g³ównego za pomoc¹ strza³ek wybraæ
a nastêpnie zatwierdziæ klawiszem

za³adunek zakoñczenie dostawy

MENU ZALADUNEK

OPCJA ZA£ADUNEK

MENU
ZALADUNEK

Data 24/12/04
START 15:12?

Potwierdzenie
nacisnij OK

15:16 T=23,7C
Dostawa L

Zakonczyæ
Dostawe ?

Potwierdzenie
nacisnij OK

Funkcja ta pozwala na wykonanie operacji zakoñczenia dostawy. Aby zakoñczyæ
dostawê wciœnij klawisz Dwukrotnie potwierdŸ klawiszem

ZAKOÑCZENIE DOSTAWY

15:12 T=23,7C
Dostawa L

Klawiszem potwierdziæ datê i godzinê rozpoczêcia za³adunku (w tym przypadku
24 grudzieñ 2004 godzina 15:12)

Zatwierdziæ klawiszem

Rejestrator przechodzi w stan Dostawy (ilustracja na powy¿szym ekranie)

Za³adunek

Loggicar wersja: 2.0Loggicar wersja: 2.0
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Przyk³ady instalacji i czasu rejestracji

iloœæ
czujników dni rejestracji

czêstotliwoœæ
rejestracji

1 czujnik

2 czujniki

4 czujniki

30 minut

30 minut

30 minut

5461 dni rejestracji

2730 dni rejestracji

1365 dni rejestracji

1 czujnik

2 czujniki

10 minut

10 minut

1820 dni rejestracji

910 dni rejestracji

4 czujniki 454 dni rejestracji10 minut

tabela 1.

Zale¿noœæ czasu rejestracji od liczby czujników

wskazanie przekroczenia temp. MIN

wskazanie przekroczenia temp. MAX

wskazanie otwarcia drzwi

<
>
*

-6.3 < 7.8 >
-----------------------------T1 T2 T3 T4 D 1 2 3 4

*

Loggicar v048
www.mikster.com

5 minut

5 minut

5 minut

1 czujnik

2 czujniki

4 czujniki

910 dni rejestracji

454 dni rejestracji

227 dni rejestracji

LogginetLogginet

LGTH-01 CLIP
Logginet

LGTH-01 CLIP
Logginet

LGT-01 CLIP

Logginet

LGTH-01 CLIP
Logginet

LGTH-01 CLIP
Logginet

LGT-01 CLIP

Logginet

LGTH-01 CLIP
LogginetLogginet

LGTH-01 CLIP
Logginet

LGT-01 CLIP
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Mikster Sp. z o.o.

nr rejestratora: Nr 0001 KDC2554
Dane dostawcy: JAN NOWAK

Za³adunek:
Data:05.03.2005
Czas: 09:56

Roz³adunek:
Data:09.03.2005
Czas: 14:23

Rejestracje
T1 T2 T3 T4 D 1 2 3 4

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

05.03.05 09:56 Zapis co 010 min
-5.2
-4.9
-5.5
5.1
4.3
3.6
2.4
1.8
1.1
0.5

-1.5

-----------------------------

-----------------------------
Nr raportu 00035
Wydrukowano 09.03.2005 14:24
Podpis:

Loggicar v048
www.mikster.com

ul. Wojkowicka 21

Opis lub adres firmy

Numer rejestratora

Data i czas Za³adunku i roz³adunku

} Zarejestrowane dane

Numer raportu oraz data, godzina wydruku

Opis raportu

Miejsce na podpis dostawcy

4.2

-4.8
-5.2 <

5.3 >
-5.1

0.4

2.1
1.6

-2.2<

1.2

3.8

Przekroczony stan alarmowy

Legenda
T1 ID 00741 T1- temperatura chlodni
T2 ID 00386 T2- wlot parownika
D1 D1 drzwi
> Wartoœæ powy¿ej TMAX
< Wartoœæ poni¿ej TMIN
* Otwarte

*

Edytowalna stopka

Dane dostawcy

L1
L2}

Loggicar wersja: 2.0Loggicar wersja: 2.0
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Data 24/11/04
START 15:12

MENU
Zaladunek

Potwierdzenie
nacisnij OK

15:16 T=23,7C
Dostawa L

Zakonczyæ
Dostawe ?

Potwierdzenie
nacisnij OK

Drukuj od...

MENU
Drukuj od...

Data 24/10/04
Czas 11:56

Drukuj do...

Wyszukiwanie

Trwa wydruk

Data 24/11/04
Czas 11:56

Drukowac INFO?

MENU
INFO o systemie

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

C

OK

OK

OK

L
12:32 T=23.5 Co

MIKSTER
R

LGDL-MS wersja: 1.5

Menu rejestratora

MENU
Konfiguracja

Wypisz Temp
Tryb:1 Temp SR.

Wypisz Temp
Tryb:1 Temp akt.

Wypisz Temp
Tryb:1 Temp MAX.

Wypisz Temp
Tryb:1 Temp MIN.

Klik
Tryb: Zalaczone

Klik
Tryb: Wylaczone

Rozmiar czcionki
Mala

Rozmiar czcionki
Duza

Konfiguracja
Jednostka temp.

Konfiguracja
Czest. rejestr.

Konfiguracja
Dane dostawcy

Konfiguracja
Rozmiar czcionki

Konfiguracja
Czas

Konfiguracja
Konf. Alarmow

Konfiguracja
Jezyk

Konfiguracja
Zmiana kodu

Konfiguracja
Nr rejestratora

Konfiguracja
Nazwa firmy L1

Konfiguracja
Nazwa firmy L2

Konfiguracja
Klik

Konfiguracja
Ustaw nr raportu

Konfiguracja
Wspolne progi T

Konfiguracja
Wypisz Temp

Konfiguracja
Konfig. We/wy

Konfiguracja
Stopka wydruku

Aktyw alarmu
D4: ZalaczoneAktyw. alarmu T1

Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu T2
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu T3
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu T4
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu D1
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu D2
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu D3
Konf. Alarmow

Aktyw. alarmu D4
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu T1
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu T2
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu T3
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu T4
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu D1
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu D2
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu D3
Konf. Alarmow

Zwloka alarmu D4
Konf. Alarmow

Aktyw alarmu
D4: Wylaczone

Sygnal alarmu
Konf. Alarmow Sygnal alarmu

Tryb: Zalaczone

Sygnal alarmu
Tryb: Wylaczone

Zwloka alarmu
T1 [min] 2

...

Jedn. temp.
Celsjusz

Jedn. temp.
Fahrenheit

Jezyk
Pl

LGDL-MS wersja: 1.5

Jezyk
En

Wspolne progi T
Tak

Wspolne progi T
Nie

Konfiguracja
Czujniki

Czujniki
Szukaj czujniki

Czujniki
Wprowadz opis T1

Wprowadz opis
T1- OPIS

Czujniki
Wprowadz opis T2

Wprowadz opis
T2- OPIS

Czujniki
Wprowadz opis T3

Wprowadz opis
T3- OPIS

Czujniki
Wprowadz opis T4

Wprowadz opis
T4- OPIS

Czujniki
Wprowadz opis D1

Wprowadz opis
D1- OPIS

Czujniki
Wprowadz opis D2

Wprowadz opis
D2- OPIS

Czujniki
Wprowadz opis D3

Wprowadz opis
D3- OPIS

Czujniki
Wprowadz opis D4

Wprowadz opis
D4- OPIS

Czujniki
Wprowadz opis O1

Wprowadz opis
O1- OPIS

Czujniki
Wprowadz opis O2

Wprowadz opis
O2- OPIS

Czujniki
Wprowadz opis O3

Wprowadz opis
O3- OPIS

Czujniki
Wprowadz opis O4

Wprowadz opis
O4- OPIS

Czujniki
MAX T1

Limity
T1 MAX 99.9

Czujniki
MAX T2

Limity
T2 MAX 99.9

Czujniki
MAX T3

Limity
T3 MAX 99.9

Czujniki
MAX T4

Limity
T4 MAX 99.9

Czujniki
MIN T1

Limity
T1 MIN -50.0

Czujniki
MIN T2

Limity
T2 MIN -50.0

Czujniki
MIN T3

Limity
T3 MIN -50.0

Czujniki
MIN T4

Limity
T4 MIN -50.0

Konfig. We/wy
Aktywacja D1

Aktywacja
D1: Wylaczone

Aktywacja
D1: Zalaczone

Aktywacja
Out1: 0

Konfig. We/wy
Aktywacja Out1

Tryb
Out1: 0

Tryb
Out: 1

Konfig. We/wy
Tryb Out1

...

...

...

Menu rejestratora
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Wy³¹czanie/za³¹czanie urz¹dzenia – nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz

W przypadku od³¹czenia zasilania zewnêtrznego rejestrator LGDL-MS automatycznie
przechodzi w stan zasilania bateryjnego w tym czasie rejestruje dane. W pe³ni
na³adowana bateria pozwala na 7 godzinn¹ pracê.

Uwaga ! w przypadku braku zasilania zewnêtrznego nie ma mo¿liwoœci za³¹czenia
urz¹dzenia, zasilanie bateryjne nie pozwala na wykonanie tej czynnoœci.

Wy³¹czanie/za³¹czanie urz¹dzenia

W przypadku pracy w trybie zasilania bateryjnego wy³¹czenie
rejestratora klawiszem powoduje ca³kowite wy³¹czenie

C OK

L

12:32 T=23.5 Co

przycisk
wy³¹czenia/za³¹czenia
rejestratora LGDL-MS

Aktyw alarmu
T1: Zalaczone

Aby wydrukowaæ rejestracjê nale¿y nacisn¹æ klawisz z ikon¹ drukarki.
Wydruk rejestracji mo¿na realizowaæ w dowolnym momencie. Na wydruku
zostan¹ umieszczone wszystkie próbki od za³adunku do chwili naciœniêcia klawisza
ikony drukarki.
Mo¿liwy jest wydruk rejestracji o podanym zakresie. (opcja Drukuj od..do)

U¿ytkownik mo¿e tak¿e przerwaæ w dowolnym momencie wydruk naciskaj¹c
jednokrotnie klawisz z ikon¹ drukarki.

Ka¿dy wydruk posiada swój numer raportu.

Wydruk rejestracji

Opcja ta pozwala na wydrukowanie informacji o systemie. Po wybraniu tej opcji
potwierdŸ operacjê klawiszem

Drukowac INFO?

T1 ID 0741 T1 - OPIS

-----------------------------

Loggicar v048
www.mikster.com

INFO o systemie

T2 ID 0386 T2 - OPIS
D1 D1 - OPIS
D2 D2 - OPIS

T1 MIN = -5.3 T1 MAX= 6.1
T2 MIN = -5.2 T2 MAX= 4.6

-----------------------------

OPCJA INFO o systemie

OK

OK

INFO o systemie

Na wydruku INFO o systemie zostan¹ wydrukowane temeratury MIN i MAX, gdy opcja
aktywacja alarmu ustawiona jest na Za³¹czone

rejestratora, ponowne za³¹czenie nast¹pi po podaniu napiêcia
zewnêtrznego

Loggicar wersja: 2.0Loggicar wersja: 2.0
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Najczêœciej zadawane pytania (FAQ)

1. Jak zainstalowaæ/wykryæ wszystkie czujniki temperatury ?

2. Co zrobiæ gdy po instalacji systemu Rejestrator nie wykry³ czujników
temperatury?

3. Co zrobiæ gdy drukarka nie drukuje raportów ?

4. Co zrobiæ gdy zapomnia³em rozpocz¹æ za³adunek ?

Drukuj od...do,

5. Dlaczego po naciœniêciu klawisza drukarki wydruk rozpoczyna siê po oko³o 1
minucie ?

U¿yj funkcji "Szukaj czujniki" w menu Konfiguracja - Czujniki

SprawdŸ polaryzacjê sygna³ów transmisyjnych

SprawdŸ ci¹g³oœæ po³¹czeñ kablowych

SprawdŸ czy terminal jest w³¹czony !

SprawdŸ czy w pojemniku jest papier termiczny o podanych w instrukcji
parametrach

SprawdŸ zasilanie rejestratora ( w trybie bateryjnego zasilania nie mo¿liwe jest
drukowanie raportów

W takim przypadku nale¿y skorzystaæ z funkcji nale¿y podaæ
przybli¿on¹ datê rozpoczêcia za³adunku.

Rejestrator wydrukuje raport gdy przeanalizuje zakres wydruku, czynnoœæ ta
nie trwa zwykle d³u¿ej ni¿ 2 minuty

MIKSTER
R
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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. Czujniki pomiarowe powinny byæ montowane w miejscach zapewniaj¹cych
swobodny obieg powietrza wokó³ sondy pomiarowej. Gwarantuje to stosunkowo
szybk¹ reakcjê czujnika na zmiany temperatury powietrza.

UWAGA
Niedopuszczalne jest wprowadzanie kilku przewodów jednym d³awikiem!

UWAGI MONTA¯OWE I EKSPLOATACYJNE
SYSTEMU LOGGINET CLIP

Uwagi

Loggicar wersja: 2.0Loggicar wersja: 2.0
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Dane techniczne

Iloœæ monitorowanych czujników: 4 czujniki temperatury, 4 czujniki 2-stanowe
Pojemnoœæ pamiêci rejestracji: 263040 pomiarów
Czas przechowywania danych po zaniku zasilania: nie mniej ni¿ 10 lat

£¹czna d³ugoœæ po³¹czenia kablowego wszystkich czujników - 100 m
mo¿liwoœæ wspó³pracy z nastêpuj¹cymi czujnikami:

Parametry ogólne
wyœwietlacz: LCD tekstowy podœwietlany
pobór pr¹du: 12V DC - 88 mA, 24V DC - 48 mA
maksymalny impulsowy pobór pr¹du podczas drukowania:

12V DC - 1600 mA,
24V DC - 1300 mA

klawiatura: podœwietlana, membranowa
temperatura pracy: od -25 C do +55 C
temperatura przechowywania: od -30 C do +60 C
zakres mierzonych temperatur: -40 C do +70 C
mechanizm drukuj¹cy: termiczny,
papier: do drukarek termicznych , szerokoœci 57 mm, œrednicy 40 mm
zasilanie zewnêtrzne: instalacja samochodowa w zakresie 10 - 24 V
Gabaryty: szerokoœæ / wysokoœæ / g³êbokoœæ: 90x190x50 mm
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Transportowy rejestrator temperatury LGDL-MS
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max 20mm

Czujnik otwarcia drzwi

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: CzeladŸ dnia: 16.11.2004

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

Transportowy rejestrator temperatury LGDL-MS

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