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Measurement & Control Instruments

Система за следене, управление и архивиране на влажността и
температурата в куринг камери

Структура

Измерването на влажността и температурата става посредством трансмитери
серия DНТ, които преобразуват измерените влажност и температура в два аналогови 4-
20mA сигнали. Преобразуването на сигналите във физически единици и самото
управление се извършва от регулатори серия 6002. Регулаторите управляват по ПИД
закон влажността и температурата, като изхода им за влажността е 0-10V DC, а за
температурата две релета по ПИД закон предназначени за управление на интегриращ
изпълнителен механизъм – задвижка. Информацията от осемте локални регулатори
(6002), посредсвом RS485 връзка, се събира от Персонален Компютър (ПК). Той е с
miniITX form фактор, като в кутията е вграден и галванично разделения USB към



RS485 преобразувател. Информацията от регулаторите се архивира от ПК в mySQL
база данни. От компютъра се управляват и трите етапа на куринг процеса. Програмата
на ПК подържа визуализация в графичен и табличен вид, различни справки и достъп
през Internet/Ethernet.

Спецификация

Изброени са основните хардуерни елементи от системата с кратки описания за тях.

No Описание

1

Трансмитер за влажност и температура - серия DHT
0-100% обхват по влажност
0-120 оС обхват по температура
50sm – дължина на сондата - метална

2

Регулатор 6002
-1 бр. токов вход 420mA (0100 %) за измерване на
относитлна влажност;
-1 бр. токов вход 420mA (0120C) за измерване на
температура;
-2 бр. релета 6A/SPDT за управление по температура.
сериен интерфейс RS-485 ;
-вградено галванично изолирано захранване за
трансмитери 24V DC/50mA;
-1 бр. напреженов изход (010V DC) за управление на
температура;
-софтуер

3

Персонален Компютър
- miniITX
- Дъно: D410PTL
- 1GB DDR2
-HDD – 80Gb 2.5"



Свързване

1.Свързване на трансмитерите към регулаторите:

Изходите от трансмитерите са два двупроводни токови 4-20mA. Необходимо е външно
захранване при свързването им.

2.Свързване на регулаторите към ПК.

ПК комуникира с регулаторите по RS485 магистрала. Структурната схема е:

Окомплектоването на системата е без монитор, мишка и клавиатура. Клиентът
може да използва такива каквито желае или въобще да не използва ако управлява ПК
от отдалечено място.


