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Measurement & Control Instruments

Система за топлотехнически изпитвания на отоплителни уреди
по стандарт БДС EN 14785

1. Описание на системата:

Системата представлява стенд за изпитване на отоплителни уреди,
работещи на дървени пелети за жилищни помещения. Стендът се състои от 4 плочи
с монтирани на повърхността 20 термодвойки тип К. Уред - TC100-64 е
предназначен за измерване на температурата в 64 независими точки и предоставяне
на получената информация посредством RS485 сериен интерфейс към
индустриален компютър. На компютъра има инсталиран специализаран софтуер,
който е съобразен със стандарта БДС- EN 14785. Целта му е да събира и
архивира данните от изпитанията.



Спецификация на отделните хардуерни елементи на системата:

№ Кратко описание

1 Плоча 1÷ 4:
- 20 броя термодвойки тип K;
- уред ТС100-64

2 PSCU (Power Supply & Communication
Unit) - осигурява захранване и
комуникация

3 Персонален компютър

2. Схема на свързване:

Схемата на свързване на отделните елементи от стенда е показана на
следващата фигура:

Фиг. 1



Серийният интерфейс RS232 от персоналния компютър се преобразува в RS485
от Power Supply and Communication unit (PSCU). В това устройство има изведено
захранване от 12V DC за измервателните устройства TC100-64. Самото PSCU се
захранва от 230V AC, както се вижда от схемата.

3. Работа със софтуера.

При подаване на захранване на системата се стартира операционна система.
Със стартирането й, автоматично се стартира и софтуерът. Основният прозорец е
показан на долната фиг. 2.

Фиг. 2
През период около 5 секунди софтуерът прочита данните от измервателните

устройства. Стойностите на измерените температури за всяка от тях, се
визуализират в средата на екрана, в съответния правоъгълник.

Фиг. 3
Максималната измерена температура от плочата се визуализира в червено,

независимо дали има стартирало изпитване или не.



За по-лесно определяне на местоположението на поставяне на плочата (на
мястото с най-висока температура) в софтуера, има възможност да се
визуализират графично максималните температури и техните номера.

Фиг. 4

Така операторът, като мести плочата в определена посока, може да определи
тренда на температурата, а с това и съответния максимум.

След намиране на оптималните позиции на плочите, се задава времето на теста
в часове. За стартиране на изпитването се натиска бутона "Старт". Всяко едно
изпитване се записва в отделен файл. Файловете не могат да бъдат променяни.
Името на файла се определя от текущата дата на стартиране на изпитването. След
изтичане на зададеното време или при натискане на бутона "Stop", изпитанието се
прекратява.

Програмата има възможност за разглеждане на архив на преминалите
изпитвания и издаване на отчети.


