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1. Wstęp 
Centrala nadawczo-rejestrująca Logginet UNI została zaprojektowana z myślą  

o kontroli takich parametrów jak  temperatura i wilgotność produktów 

magazynowanych w chłodniach magazynowych.  

Zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi zwiększy Państwa satysfakcję 

związaną z niezawodną pracą, niskimi kosztami oraz bezpieczną eksploatacją. 

2. Opis działania 
Centrala nadawczo-rejestrująca Logginet UNI służy do pobierania  

i rejestracji danych z czujników pomiarowych systemu Logginet Clip, Logginet 

Standard. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego oraz duża ilość pamięci 

pozwala na uniezależnienie pracy systemu rejestracji od pracy komputera 

PC. Centrala współpracuje z programem komputerowym LOGGISOFT  

do wizualizacji i archiwizacji danych. Opcjonalnie istnieje możliwość 

dostosowania protokołów komunikacyjnych centrali do współpracy 

z dowolnymi urządzeniami. 

3. Części składowe 
W skład opakowania centrali rejestrującej wchodzą następujące części: 

 Centrala rejestrująca 

 Zestaw montażowy 

 Instrukcja obsługi 

 Karta gwarancyjna 
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4. Dane techniczne Logginet UNI 
 

Dane techniczne 

Porty komunikacji - RJ45 LAN 

- RS232 

- RS485 x2 

- OneWire 

Wyjście napięciowe 12V (sygnalizator akustyczny) 

Pamięć rejestracji  16mln rekordów 

Zasilanie 230V AC 

Warunki pracy Temperatura -10°C .. 

60°CWilgotność : 0..75% 

Warunki składowania Temperatura: -20oC..60 oC  

Wilgotność: 0..75% 

Kompatybilność 

elektromagnetyczna (EMC) 

Odporność wg. normy PN-EN61000-

6-2 

Dane montażowe 

Wymiary zewnętrzne Obudowa: 240x191x108mm (szer. 

wys. gł.) 

 

Waga 0.6kg 

Mocowanie 4 uchwyty w zestawie 

Stopień ochrony, obudowa IP65, ABS 
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5. Wymiary zewnętrzne Centrali Logginet UNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rozmieszczenie i opis złącz 
Rozmieszczenie i opis poszczególnych złącz znajduję się wewnątrz centrali 

Logginet UNI. 
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UWAGA! 

Centrala Logginet UNI-R ma wykonane wewnętrzne połączenie  

elektryczne gniazd „POWER 12VDC”.  

Nie ma konieczności podłączania tych elementów samodzielnie. 

 

Do złącza oznaczonego „SENSOR CLIP” należy 

podłączyć czujniki systemu Logginet CLIP. Max. 

długość przewodu to 300m, długość liczona od 

centrali do ostatniego czujnika (max 32czujniki).  

Za pomocą złącza 

„USBmini” (złącze 

serwisowe) możemy 

podłączyć centralę Logginet 

UNI z komputerem PC. 

Max. długość przewodu to 

5m.  

 

Do złącza oznaczonego „Rs485 SENSOR” należy 

podłączyć czujniki systemu Logginet STANDARD. 

Max. długość przewodu to 1000m, długość liczona 

od centrali do ostatniego czujnika (max 32czujniki).  

Do złącza oznaczonego „Power 

230V AC” należy podłączyć 

przewód zasilający. 

Gniazdo LAN (Rj45) 

Za pomocą złącza oznaczonego „Rs485 PC” możemy podłączyć 
centralę Logginet UNI z komputerem PC. Do połączenia należy użyć 
konwertera USB/RS485 – MCU-01 firmy MIKSTER. 
 

Do gniazda oznaczonego „POWER 12VDC” należy 

podłączyć przewody zasilające. 

Do złącza oznaczonego „SIGNAL 

OUT” należy podłączyć sygnalizator 

akustyczny (syrenę). 

http://mikster.eu/konwertery-portow-szeregowych/konwerter-optoizolowany-mcu-01-usbrs485/
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7. Montaż  
Centrale radiowa Logginet UNI można zamontować na ścianie za pomocą 

uchwytów montażowych, dołączonych do zestawu, lub bezpośrednio 

wykorzystując otwory znajdujące się w obudowie. Rozstaw otworów  

to 188x268mm. Informacja o rozstawie otworów znajduję się na tylnej części 

obudowy.  

UWAGA! 

Do zestawu montażowego nie dołączono śrub montażowych. 

8. Podłączenie Centrali Logginet UNI 
Podłączenie centrali należy rozpocząć od przykręcenia anteny, złącze antenowe 

znajduje się na górnej ścianie obudowy.  

 

8.1. Podłączenie zasilania sieciowego 
 

UWAGA! 

Przed podłączeniem przewodów do złącz wewnątrz centrali należy 

je przeciągnąć przez „dławiki” znajdujące się na spodzie obudowy. 

 

Przewód zasilający centralę radiową należy przeprowadzić przez nakrętkę 

dławika i dławik znajdujący się na spodniej ścianie obudowy (po prawej stronie). 

Zastosować kabel zasilający o minimalnym przekroju 3x0,5mm2 zabezpieczony 

wyłącznikiem instalacyjnym C4A. 
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8.2. Połączenie kablowe RS485 PC 
Za pomocą złącza oznaczonego „Rs485 PC” możemy podłączyć centralę Logginet 

UNI z komputerem PC. Do połączenia należy użyć konwertera  

USB/RS485 – MCU-01 firmy MIKSTER. Szczegółowa instrukcja podłączenia 

i instalacji konwertera dostarczana jest w opakowaniu razem z konwerterem. 

8.3. Połączenie kablowe LAN (RJ45) 
Za pomocą złącza sieciowego LAN możemy podłączyć centralę Logginet UNI  

z komputerem PC za pośrednictwem istniejącej sieci komputerowej. Centrala 

Logginet UNI komunikuję się za pomocą protokołu UDP na porcie 9966.  

UWAGA! 

Może się zdarzyć iż istniejąca sieć LAN będzie zabezpieczona i rozgłoszenie 

generowane na porcie 9966 przez Centralę Logginet UNI będzie blokowane. 

W takiej sytuacji należy prosić Administratora sieci o n adanie uprawnień  

dla Centrali Logginet UNI i odblokowanie portu 9966.  

Istnieje możliwość podłączenia centrali Logginet UNI za pomocą przewodu LAN 

bezpośrednio do komputera PC w konfiguracji 1:1 (brak konieczności 

korzystania z istniejącej sieci LAN). Kabel podłączamy do portu LAN w Centrali 

Logginet UNI a drugi jego koniec do portu LAN w komputerze PC. 

W celu konfiguracji ustawień sieciowych należy uruchomić oprogramowanie 

„Konfigurator Logginet”. W konfiguratorze ustawić typ interfejsu (Ethernet)  

i wybrać domyślny adres karty sieciowej. Następnie klikamy opcję „Wyszukaj”,  
 

http://mikster.eu/konwertery-portow-szeregowych/konwerter-optoizolowany-mcu-01-usbrs485/
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prawidłowe wyszukanie Centrali skutkuje komunikatem 

„Znaleziono 1 urządzenia”, a w oknie SN: będzie widoczny numer seryjny i obok 

wersja oprogramowania. 

 

Następnie wybieramy „Pobierz konfigurację” aby pobrać domyślne ustawienia 

sieciowe.  
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W tym momencie możemy wprowadzić ustawienia sieci w której będzie 

pracowała centrala Logginet UNI. Zapisanie konfiguracji realizujemy poprzez 

naciśnięcie „Ustaw konfigurację”. 

 

UWAGA! 

O podanie prawidłowych adresów sieciowych należy poprosić 

administratora sieci! 

 

Aby centrala Logginet UNI mogła pracować z wprowadzonymi ustawieniami 

musi zostać zresetowana/ponownie uruchomiona. 

 

UWAGA! 

Docelowy przewód sieciowy LAN należy przeciągnąć przez dławik i zaprawić 

końcówką RJ45 przy pomocy dedykowanej zaciskarki. 
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8.4. Połączenie radiowe WiFi – konfiguracja centrali 

Logginet UNI 

Centrala Logginet UNi została wyposażona w moduł WiFi dzięki któremu 

możemy podejrzeć  aktualne dane pomiarowe, skonfigurować połączenie LAN, 

ustawić prawidłowy czas, resetować centrale radiową logginet UNI, Zmienić 

hasło dostępu do modułu WiFi. 
 

Aby połączyć się z siecią WiFi centrali Logginet UNI, należy wyszukać sieć 

„CENTREALA_NR.SERYJNY” i kliknąć połącz. Gdy już połączymy się z siecią, 

należy uruchomić przeglądarkę internetową i w miejscu adresu wpisać adres 

centrali. Domyślnie http://162.168.4.1 i zatwierdzić. W tym momencie możemy 

podejrzeć aktualne dane pomiarowe z czujników połączonych z centralą. 

 

W celu dokonania konfiguracji centrali radiowej Logginet UNI należy połączyć 

się z siecią WiFi centrali, uruchomić przeglądarkę, wpisać adres 

http://162.168.4.1/config i zatwierdzić. 

http://162.168.4.1/
http://162.168.4.1/config
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8.4.1. Konfigurator WiFi – LAN 
W konfiguratorze istnieje możliwość skonfigurowania połączenia LAN. 

Ustawienia takich parametrów jak adres IP, adres BRAMY, adres MASKI sieci. 

UWAGA! 

Aby poprawnie skonfigurować połączenia LAN należy pozyskać powyższe 

adresy sieciowe od administratora sieci. 

Istnieje również możliwość ustawienie automatycznego pozyskiwania adresów. 

W tym celu należy ustawić DHCP ON/OFF w pozycję ON. 

Konfiguracja połączenia LAN 

Konfiguracja zegara 

Reset centrali radiowej 

Logginet UNI 

Konfiguracja modułu WiFi 
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UWAGA! 

Pomimo ustawienia automatycznego pozyskiwania adresów centrala może 

nie być widoczna w sieci. Dziać się tak może za sprawą blokowania 

niezautoryzowanych urządzeń wpiętych w sieć. Aby urządzenie zostało 

przypisane do sieci należy skontaktować się z administratorem sieci. 

Po wpisaniu prawidłowych wartości dla adresów sieciowych należy kliknąć 

przycisk „UPDATE” w celu zapisania zmian. 

 

 

8.4.2. Konfigurator WiFi – ustawienie czasu. 
W zakładce TIME SETTINGS możemy ustawić aktualny czas i datę centrali 

Logginet UNI. 
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Po wpisaniu prawidłowych wartości dla czasu i daty należy kliknąć przycisk 

„UPDATE” w celu zapisania zmian. 

8.4.3. Konfigurator WiFi – Nadanie hasła dla sieci WiFi 
Aby uniemożliwić przekonfigurowanie centrali Logginet UNI istnieje możliwość 

nadania loginu i hasła dla połączenia WiFi. 
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UWAGA! 

Gdy Login i Hasło do konfiguratora WiFi zostanie zapomniane, nie ma 

możliwości pozyskania go od firmy MIKSTER! 

Aby przywrócić domyślne ustawienia należy zresetować centralę za pomocą 

oprogramowania Konfigurator Logginet. 

8.5. Połączenie kablowe RS485 SENSOR 
Za pomocą złącza oznaczonego „Rs485 SENSOR” możemy podłączyć centralę 

Logginet UNI z czujnikami typu Logginet Standard.  

Przykładowy schemat połączenia centrali z siecią czujników Logginet Standard. 

 

UWAGA! 

Każdy czujnik, systemu Logginet STANDARD, podłączony do Centrali Logginet 

UNI musi mieć nadany indywidualny adres. Adresy nadajemy, poprzez 

naciśniecie przycisku „Service”, w momencie wyszukiwania czujników  

w kreatorze dodawania czujników w oprogramowaniu Loggisoft. 

 

Centrala 
LOGGINET UNI 

Komputer PC 

Zasilacz 
12-24V 
AC/DC 
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8.6. Połączenie kablowe SENSOR CLIP 
Za pomocą złącza oznaczonego „SENSOR CLIP” możemy podłączyć centralę 

Logginet UNI z czujnikami typu Logginet CLIP.  

 

Przykładowy schemat połączenia centrali z siecią czujników Logginet CLIP. 

 

8.7. Konfiguracja oprogramowania Loggisoft 
Po podłączeniu centrali z komputerem, na komputerze PC należy zainstalować 

oprogramowanie Loggisoft firmy MIKSTER dostarczone razem z centralą  

na płycie CD-ROM. Oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej 

http://mikster.eu/loggisoft-pro/  

Uruchom program Loggisoft za pomocą skrótu znajdującego się na pulpicie.  

Centrala 
LOGGINET UNI 

Komputer PC 

http://mikster.eu/loggisoft-pro/
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UWAGA! 

Podczas pierwszego uruchomienia program Loggisoft przeprowadzi 

użytkownika przez proces instalacji centrali i dodanie/ wyszukanie 

podłączonych czujników. 

Na ekranie powitalnym należy kliknąć przycisk „Rozpocznij instalację składników 

Logginet”.  

 

Następnie wybieramy element systemu, w tym przypadku, zaznaczamy opcję 

„All in One”(dla wersji 2,69) lub „Logginet UNI” i klikamy przycisk „Dalej”. 

Program Loggisoft przeprowadzi nas przez proces instalacji i konfiguracji centrali 

Logginet UNI. 
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8.8. Tryby pracy centrali Logginet UNI 
Pracę centrali radiowej przedstawiają diody Led opisane odpowiednio POWER 

(czerwona) i STATUS (zielona). 

Dioda czerwona POWER:  Światło ciągłe – zasilanie z sieci energetycznej 

Światło pulsujące – zasilanie awaryjne 

z akumulatora 

Światło szybko pulsujące – niski poziom 

naładowania akumulatora 

Dioda zielona STATUS: Światło ciągłe – transfer danych na serwer FTP 

zakończony powodzeniem 

Światło pulsujące – próba nawiązania połączenia  

z serwerem FTP (przez  1min od włączenia zasilania) 

8.9. Zastrzeżenia i uwagi 
- Centrala rejestrująca Logginet UNI jest urządzeniem do użytku 
profesjonalnego i powinien być używana zgodnie z przeznaczeniem. 

- nie należy użytkować urządzenia z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi 
np. pęknięta obudowa, uszkodzona izolacja przewodów, wyłamane złącza itp.. 

8.10. Prawa autorskie  
Zastrzeżenie praw autorskich 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego dokumentu nie można 

kopiować, transmitować, przetwarzać, zapisywać w systemie odzyskiwania 

danych ani przekładać na inne języki lub na język komputerowy, 

w jakiejkolwiek formie ani przy użyciu jakichkolwiek nośników elektronicznych, 

mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych  

albo innych, bez wcześniejszej pisemnej zgody tej firmy MIKSTER Sp. z o.o.  
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Wyłączenie odpowiedzialności 

Firma MIKSTER Sp. z o.o. nie udziela żadnych zabezpieczeń ani gwarancji, 

wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, 

a w szczególności domniemanych gwarancji lub warunków przydatności 

handlowej lub użyteczności do określonego celu. 

Ponadto firma MIKSTER Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do korekty tego 

dokumentu oraz do wprowadzania w różnych odstępach czasu zmian treści 

niniejszej publikacji, bez konieczności powiadamiania kogokolwiek 

o dokonaniu takich poprawek lub zmian. Wszystkie inne logo, 

produkty lub nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie, 

mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe lub mogą być objęte 

prawami autorskimi odnośnych firm, a w publikacji zostały użyte wyłącznie  

do celów informacyjnych. Znaki słowno-graficzne MIKSTER, LOGGINET, 

LOGGICAR są znakami zastrzeżonymi.  
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