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1. Prefață
•

Scopul manualului de utilizare

Acest manual este destinat utilizării în condiții optime și de siguranță a sistemului de
automatizare și telemetrie eficient energetic pentru managementul resurselor în
agricultura de precizie (SA-TERRA).

Documentul conține un ghid de montare a instalației, avertizări în legătură cu pericolele
ce pot apărea în implementarea montajului electric, informații de interes privind
utilizarea sistemului în diferite scenarii, precum și indicații pentru monitorizarea
activității în condiții normale de funcționare.

•

Cunoștințe necesare pentru înțelegerea manualului

Manualul este destinat utilizatorilor care au o bază minimă de cunoștințe în domeniul
electric. De asemenea, este necesar ca utilizatorii sistemului să aibă capacitatea de a
opera un dispozitiv de tip HMI (Human Machine Interface) pentru a interacționa cu
sistemul de automatizare.

•

Suport și informații adiționale

Utilizatorii ce doresc mai multe informații cu privire la sistemul de automatizare decât
cele prezentate în acest manual sunt rugați să ne contacteze la următoarea adresă:

http://shiva.pub.ro/contact-2/
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Instrucțiuni de siguranță

Pentru a asigura montarea instalației în condiții de siguranță, vă rugăm să acordați
atenție în special instrucțiunilor marcate cu următoarele simboluri:

PERICOL – indică un pericol sigur ce poate afecta în mod deosebit sănătatea
oamenilor. Nerespectarea instrucțiunilor marcate astfel poate duce la rănirea
gravă sau decesul persoanelor ce interacționează cu sistemul.

ATENȚIE – indică posibilitatea rănirii persoanelor, precum și posibilitatea
defectării echipamentului în curs de utilizare.

Instalarea sistemului presupune conectarea acestuia la rețeaua electrică, pe un nivel de
tensiune de c.a. 230V pentru circuitul de comandă, respectiv de c.a. 400V pentru
circuitul de forță. Prin urmare, șocul electric reprezintă principalul pericol ce poate
apărea ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de siguranță.

Este deosebit de important ca manevrarea echipamentelor și realizarea conexiunilor în
interiorul sistemului să fie realizate de personal calificat, cu o minima pregătire în
domeniul electric.
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2. Prezentarea sistemului de automatizare

Fig. 1. Arhitectura soluției de automatizare și telemetrie

•

Stația de telemetrie din cadrul BEIA – conține echipamentele de măsurare
(traductoare pentru umiditatea solului, umiditatea aerului, temperatura) responsabile
cu achiziția de date. De asemenea, stația înglobează un server care permite
comunicarea cu nivelul de conducere din cadrul UPB. Traductoarele funcționează
autonom, fiind alimentate de un panou solar și de acumulatori.

•

Nivelul de comandă și control central din cadrul UPB – arhitectura sistemului
de conducere poate fi vizualizată în figura 2.

UPB

BEIA

Proces
GSM

ADCON

Internet

IoT 2020

Ethernet

S7-314C

Ethernet

SCALANCE
M874-2

Sistem de
pompe

(Modul GSM
emisie date)

Fig. 2. Arhitectura sistemului de conducere
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În cadrul acestui nivel se regăsește un echipament IoT 2020 care permite colectarea
de date de la serverul Adcon si care furnizează mai departe aceste date (convertite
într-un

format

standard)

către

un

automat

programabil

Siemens

S7-314C

responsabil cu partea de control. Acest automat conține un algoritm de reglare de tip
Fuzzy care, pe baza datelor obținute de la stația Adcon și pe baza unei metode de
predicție meteorologică, va trimite o valoare de referință (ex. umiditatea în sol) la
distanță către sistemul automat de pompe, prin intermediul unui modul GSM.

•

Nivelul de conducere locală –

conține un automat programabil S7-1200 care

primește parametrii de referință de la nivelul de conducere prin intermediul unui
modul

GSM

atașat.

Mai

departe,

pe

baza

acestor

parametrii,

automatul

implementează logica de comandă pe partea de forță (construită dintr-un soft
starter, motoare, pompe, vane, relee și protecții). Sistemul poate fi monitorizat
pentru detecția erorilor prin intermediul unei interfețe HMI (Human Machine
Interface).
Arhitectura nivelului de conducere locală poate fi vizualizată în figura 3.

Conducere locală

UPB

DI/DO

(Modul GSM
recepție date)

S7-1200

Sistem de
pompe
..........

CP 1242 -7 V2

Sistem de
conducere

GSM

Ethernet

HMI
Fig. 3. Arhitectura nivelului de conducere locală
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3. Lista componentelor

Nivelul

Nr.

Denumire Componentă

Producător

Model

1.

Modul de comunicație IoT (Internet of Things)

SIEMENS

2020

2.

Automat Programabil

SIEMENS

S7-314C

3.

Modul de comunicație GSM pentru emisie date

SIEMENS

SCALANCE M874-2

4.

Modul de comunicație GSM pentru recepție date

SIEMENS

CP1242-7 V2

5.

Automat Programabil

SIEMENS

S7-1200

6.

Interfața HMI

SIEMENS

KTP600 Basic

7.

Buton de tip cheie

SIEMENS

3SB3210-2DA11

8.

Buton pentru oprire de urgență

SIEMENS

3SU10011HB200AA0

9.

Siguranță diferențială

SIEMENS

5SU1356-1KK06

Conducere

10.

Lampă de semnalizare

SIEMENS

3SB3001-6BA40

locală

11.

Soft Starter

SIEMENS

3RW3013-1BB14

12.

Motor ascincron trifazat

SIEMENS

1LA7070-4AB60

Circuitul de

13.

Întrerupător pentru protecția motorului

SIEMENS

3RV 1021-0JA10

forță

14.

Releu electromagnetic

FINDER

55.14

15.

Releu cu temporizare la anclanșare

SIEMENS

3RP1511-1AQ30

16.

Contactor

SIEMENS

3RT1026-1BB40

17.

Traductor temperatură și umiditate relativă aer

ADCON

TR1

18.

Traductor temperatură sol

ADCON

ST2

19.

Traductor umiditate sol

ADCON

SM1

arhitecturii

Subnivel

Comandă și
control
central

-

(UPB)

Circuitul de
comandă

Achiziție
parametrii

-

(ADCON)

Crt.

Tabelul 1. Componente utilizate în cadrul soluției de automatizare și telemetrie
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Descrierea componentelor
Nivelul de comandă și control central (UPB)
1. Modul de comunicație IoT
Specificație tehnică:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/658/109741658/att_899623/v1/iot2000_operatin
g_instructions_e_en-US.pdf

Pentru a se putea realiza conexiunea dintre nivelul de comandă din cadrul UPB și
stația de telemetrie ADCON, este necesară utilizarea unui echipament de tip IoT.
Acestă componentă preia parametrii de referință pentru sistem de la stația de
telemetrie prin intermediul internetului și îi transmite mai departe automatului
programabil responsabil cu logica fuzzy (S7-314C). Echipamentul IoT poate fi
vizualizat în figura 4.

Fig. 4. Siemens IoT 2020

2. Automatul programabil S7-314C
Specificație tehnică:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/906/12996906/att_70325/v1/s7300_cpu_31xc_a
nd_cpu_31x_manual_en-US_en-US.pdf

Acest dispozitiv, ilustrat în figura 5, reprezintă un automat programabil din gama
SIEMENS. În cadrul sistemului de comandă, este responsabil cu recepția datelor de la
IoT și prelucrarea lor printr-un algoritm de control de tip fuzzy. Pentru a se putea
realiza conexiunea dintre IoT 2020 și automat, este necesar ca ambele dispozitive să
fie conectate intr-o rețea de tip LAN.
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Fig. 5. Simatic S7-314C

3. Modulul de comunicație GSM pentru emisia datelor
Specificație tehnică:
https://w3app.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/sc/ic/Documentsu20Brochur
es/6ZB5530-0BW02-0BA0__BR_Wireless_router_en_062014_Web_K.pdf

Conexiunea wireless la distanță dintre automatul programabil S7-314C (ce conține
logica de control Fuzzy) și automatul programabil S7-1200 (ce conține logica de
comandă la nivel de proces) se realizează prin intermediul modulului GSM SCALANCE
M874-2, ce poate fi vizualizat în figura 6. Datele ce sunt emise de modul sunt
ulterior recepționate de modulul CP 1242-7 V2, atașat automatului programabil S71200.

Fig. 6. SIEMENS SCALANCE M874-2
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Nivelul de conducere locală – circuitul de comandă
4. Modulul de comunicație GSM recepție date
Specificație tehnică:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/700/109476700/att_923454/v1/BA_CP-1242-7V2_76.pdf

Modulul GSM responsabil cu recepția datelor la distanță poate fi vizualizat în figura
7. Acest modul este atașat automatului programbil S7-1200 din cadrul nivelului de
proces.

Fig. 7. SIEMENS CP 1242-7 V2

5. Automatul programabil S7-1200
Specificație tehnică:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/465/36932465/att_106119/v1/s71200_system_m
anual_en-US_en-US.pdf

Pentru implementarea mecanismului de comandă în vederea acționării pompelor, a
fost

utilizat

un

automat

programabil

produs de

SIEMENS,

model

S7-1200.

Dispozitivul utilizat în cadrul montajului experimental poate fi vizualizat în figura 8.
Interacțiunea dintre instalația tehnologică și automatul programabil se realizează
prin intrări și ieșiri analogice și digitale.
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Fig. 8. Automatul programabil S7 – 1200

6. Interfața om-mașină (Human Machine Interface)
Specificație tehnică:
https://www.automatyka.siemens.pl/docs/docs_ia/HMI_KTP400_KTP600_KTP1000_TP1500.pd
f

Pentru a putea facilita monitorizarea sistemului, a fost necesară implementarea unei
interfețe om-mașină (Human Machine Interface - HMI). Această interfață a fost
implementată pe un dispozitiv KTP600 Basic Color, ce poate fi vizualizat în figura 9.

Fig. 9 Unitatea HMI KTP600 Basic Color
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7. Buton de tip cheie
Specificație tehnică:
https://www.alliedelec.com/m/d/60440c7d9372ecb04d024d5435283db3.pdf

Comutarea între modul de comandă automat, respectiv modul de comandă manual
se realizează prin intermediul unui buton de tip cheie (figura 10). În acest caz, se
preferă utilizarea unui buton de tip cheie cu 3 poziții: 0 – OFF, 1 - AUTOMAT, 2 –
MANUAL.

Fig. 10. Butonul de tip cheie

8. Buton pentru oprire de urgență
Specificație tehnică:
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SU10011HB200AA0

În cazul în care este necesară oprirea de urgență a sistemului, a fost introdus în
circuitul de comandă un buton cu reținere de tip ciupercă (figura 11). Acest tip de
buton este acționat prin apăsare; odată acționat, butonul trebuie rotit spre stânga
pentru a reveni în poziția inițială.
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Fig. 11. Butonul tip-ciupercă pentru oprirea de urgență

9. Siguranță diferențială
Specificație tehnică:
http://www.loreelectro.ro/produse/5223d8119e3344aedab276fc0c9e6462/file1.pdf

Pentru protecția circuitului de comandă din cadrul nivelului de conducere locală, se
va utiliza o siguranță diferențială SIEMENS 5SU1356-1KK06 (figura 12). Acest tip
de siguranță acceptă o diferență de curent la ieșire de maxim 30mA.

Fig. 12. Siguranța diferențială

10. Lampă de semnalizare
Specificație tehnică:
https://www.alliedelec.com/m/d/6533b47c858ebe751a309a181ff7d187.pdf

Pentru a semnaliza diverse evenimente apărute în funcționarea sistemului, se
utilizează lămpi de semnalizare (figura 13). Aceste dispositive sunt disponibile în
diverse culori, în funcție de necesitate.
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Fig. 13. Lampă de semnalizare

Nivelul de conducere locală – circuitul de forță

11. Soft starter
Specificație tehnică:
https://support.industry.siemens.com/tedservices/DatasheetService/DatasheetService?format
=pdf&mlfbs=3RW3013-1BB14&language=en&caller=SIOS

Pentru pornirea pompelor principale s-a utilizat un soft starter de la SIEMENS, model
3RW3013-1BB14. Acest tip de echipament oferă o pornire graduală a motorului, de
la o tensiune de start selectată în prealabil până la o tensiune principală. În timpul
declanșării, acest dispozitiv limitează atât cuplul, cât și curentul la pornire și de
asemenea, previne șocurile ce pot apărea în timpul unei declașări spontane.

Soft

starterul utilizat în montajul experimental poate fi vizualizat în figura 14.

Fig. 14 Soft Starter 3rW3013-1BB14
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12.

Motoare asincron trifazate
Specificație tehnică:
https://mall.industry.siemens.com/spice/docuservice/docuservice?configid=14&docu.mlfb=1L
A70704AB60&docu.inittype=MLFB&docu.generationtype=VIEW&docu.viewid=PDF&region=WW&lang
uage=de&docu.language.locale1=de&docu.language.locale2=en

Acționarea pompelor de irigare se realizează prin intermediul a 3 motoare asincron
trifazate, cu rotorul în scurtcircuit. Motoarele sunt din familia SIEMENS, modelul
1LA7070-4AB60. Un astfel de motor poate fi vizualizat în figura 15.

Fig. 15. Motorul asincron trifazat 1LA7070-4AB60

13. Întrerupătoarele pentru protecția motoarelor
Specificație tehnică:
http://www.kvc.com.my/StorageAttachment/Kvcsb/datasheet/1339/siemens-3RV1021OJA10.pdf

În cadrul sistemului de irigare, protecția motoarelor este asigurată de întreupătoare
tripolare Siemens, model 3RV 1021-0JA10 (figura 16).
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Fig. 16. Întrerupătorul pentru protecția motorului

14. Relee electromagnetice
Specificație tehnică:
https://www.finder-relais.net/en/finder-relays-series-55.pdf

În cadrul componentei de comandă, au fost utilizate relee electromagnetice Finder,
cu până la 4 contacte principale. Un astfel de releu poate fi vizualizat în figura 17.

Fig. 17 Releul electromagnetic FINDER 55.14

03/2018
MAN-SATERRA-01

16

15. Releu cu temporizare la anclanșare
Specificație tehnică:
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/100993?pdti=td&dl=en&lc=en-WW

Eficientizarea consumului de energie presupune faptul că motoarele sunt alimentate
inițial de un soft starter, iar după ce se ajunge la turația dorită, alimentarea lor se
comută la linia principală. Intervalul de timp dintre pornire și comutare este
contorizat de un releu cu temporizare la anclanșare, model 3RP1511-1AQ30 (figura
18). Acest tip de releu permite trecerea unui interval de timp de maxim 10 secunde
de la energizarea bobinei până la anclanșare.

Fig. 18. Releu cu temporizare la anclanșare

16.

Contactoare tripolare de forță
Specificație tehnică:
https://support.industry.siemens.com/tedservices/DatasheetService/DatasheetService%3Ffor
mat%3Dpdf%26mlfbs%3D3RT1026-1BB40%26language%3Den%26caller%3DSIOS

Componenta de fortă a sistemului de irigare conține contactoare de SIEMENS, model
3RT1026-1BB40. Acest tip de contactor poate fi vizualizat în figura 19.
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Fig. 19 Contactorul SIEMENS 3RT1026-1BB40

Nivelul de achiziție parametrii de referință

17. Traductor pentru măsurarea temperaturii și umidității relative a
aerului
Specificație tehnică:
http://www.adcon.com/download/leaflet-tr1-temperature-humididy-sensor/

În cadrul stației ADCON există mai multe tipuri de traductoare, în funcție de
parametrii de interes ce trebuie măsurați. Printre aceste traductoare se numără și
dispozitivul ce măsoară temperatura și umiditatea relativă a aerului, model ADCON
TR1. Acest traductor poate fi vizualizat în figura 20.
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Fig. 20 Traductorul ADCON TR1

18. Traductor pentru măsurarea temperaturii solului
Specificație tehnică:
http://www.adcon.com/products/sensors-284/st2-temperature-sensor-for-soil-water-andsnow-1689/

Pentru măsurarea temperaturii solului este utilizat traductorul ADCON ST2, ilustrat în
figura 21. Acest tip de traductor oferă un raport foarte bun între acuratețe și plaja
de măsurare.

Fig. 21 Traductorul ADCON ST2

19. Traductor pentru măsurarea umidității solului
Specificație tehnică:
http://www.adcon.com/products/sensors-284/sm1-soil-moisture-sensor-1688/
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Traductorul ADCON SM1 face aprte din stația de telemetrie și este responsabil cu
măsurarea umidității din sol. Acesta este un traductor capacitiv, oferind o acuratețe
de +/- 2% și un consum energetic scăzut, în comparație cu alte traductoare
asemănătoare de pe piață. Dispozitivul poate fi vizualizat în figura 22.

Fig. 22 Traductorul ADCON SM1
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4. Configurarea sistemului
Procedura de montare a nivelului de conducere
IMPORTANT – înainte de a interconecta componentele din cadrul nivelului de
conducere, este necesară îndeplinirea în prealabil a următoarelor condiții:
•

Verificarea integrității componentelor necesare implementării.

•

Configurarea unei rețele locale pentru a facilita conexiunea între echipamentele de
comandă (ex. IoT, S7-300).

•

Configurarea unei conexiuni stabile la Internet pentru a putea permite achiziția
datelor de la serverul ADCON.
Router
IP: 192.168.200.1
Subnet mask: 255.255.255.0

Internet

Cablu Ethernet

IoT 2020
IP: 192.168.200.2
Subnet mask:
255.255.255.0

Cablu Ethernet

GSM SCALANCE
M874-2
S7-314C
IP: 192.168.200.3
Subnet mask:
255.255.255.0

Cablu Ethernet

Sursă de alimentare
24 V C.C.
2.5 A
Fig. 23. Conexiunile între componente în cadrul nivelului de comandă
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Pasul 1 – se va conecta dispozitivul IoT 2020 la o sursă de alimentare de 24V c.c.

Pasul 2 – se va conecta dispozitivul IoT 2020 la rețeaua locală configurată în prealabil prin
intermediul unui cablu Ethernet.

IMPORTANT – dispozitivul are atât adresa IP, cât și masca de rețea deja alese.
Acestea sunt:

IP:

192.168.200.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Utilizatorul trebuie să rezerve aceasta configurație în cadrul rețelei locale numai pentru
acest dispozitiv. În cazul unui eventual conflict de IP-uri în interiorul rețelei, sistemul nu va
funcționa.

Pasul 3 – Se va conecta automatul programabil S7-314C la o sursă de alimentare de 24V
c.c.

Pasul 4 - Se va conecta automatul programabil S7-314C la rețeaua locală prin intermediul
unui cablu Ethernet.

IMPORTANT – dispozitivul are atât adresa IP, cât și masca de rețea deja alese.
Acestea sunt:

IP:

192.168.200.3

Subnet mask: 255.255.255.0
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Utilizatorul trebuie să rezerve aceasta configurație în cadrul rețelei locale numai pentru
acest dispozitiv. În cazul unui eventual conflict de IP-uri în interiorul rețelei, sistemul nu va
funcționa.
Pasul 5 - Se va conecta modulul GSM SCALANCE M874-2 la automatul programabil S7-300
prin intermediul unui cablu Ethernet.

Procedura de montare a sistemului automat de pompe din cadrul
nivelului de proces

Pasul 1 – se va conecta automatul programabil S7-1200 la o sursa de alimentare de 24V.
Pasul 2 – se va realiza montajul sistemului de pompe conform schemelor electrice
desfășurate (Anexa 1).

ATENȚIE – există pericolul ca sistemul să nu funcționeze corespunzător,
în cazul în care montajul nu este implementat conform schemelor
electrice desfășurate.

PERICOL – conexiunea la rețeaua de alimentare se va realiza cu deosebită
atenție.
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5. Pornirea sistemului

Sistemul de automatizare permite comanda pompelor în două moduri: automat (prin logica
implementată

în

automatul

programabil

S7-1200)

sau

manual

(prin

intermediul

butoanelor). Comutarea între cele două moduri se realizează prin acționarea celor 4 butoane
de tip cheie, fiecare buton fiind asociat unei pompe (Schemele electrice desfășurate, pag. 7
- butoanele C1, C2 C3, C4).

ATENȚIE – sistemul nu se va acționa manual în perioada de timp în care
acesta se află în modul automat.
Pornirea în modul automat
Pasul 1 – se va porni automatul programabil S7-314C.
Pasul 2 – se va porni automatul programabil S7-1200.
Pasul 3 – se vor activa întrerupătoarele QM0, QM1, QM2, QM3 și QM4 pentru protecția
motoarelor.
Pasul 4 – se vor active siguranțele diferențiale pentru protecția componentei de comandă.
Pasul 5 – se va trece sistemul în modul automat prin acționarea butoanelor de tip cheie C1,
C2, C3 și C4 în așa fel încât acestea să indice poziția 1 (corespunzătoare modului automat).
SUGESTIE – se recomandă utilizarea unei singure pompe, la un anumit moment de
timp.
Pornirea în modul manual
Pasul 1 – se va porni automatul programabil S7-314C.
Pasul 2 – se va porni automatul programabil S7-1200.
Pasul 3 – se vor activa întrerupătoarele QM0, QM1, QM2, QM3 și QM4 pentru protecția
motoarelor.
Pasul 4 – se vor activa siguranțele diferențiale pentru protecția componentei de comandă.
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Pasul 5 – se va trece sistemul în modul manual prin acționarea alternativă a butoanelor de
tip cheie C1, C2, C3 și C4 în așa fel încât acestea să indice poziția 2 (corespunzătoare
modului manual).

IMPORTANT: debitul pompei pilot este mult mai mic în comparație cu debitele
celorlalte pompe. Pentru ajustări mici ale parametrului de referință, se recomandă
utilizarea pompei pilot. Pentru o ajustare considerabilă, se poate utiliza oricare altă
pompă.

ATENȚIE – pentru pornirea pompelor este utilizat un singur soft starter. Așadar, se
va evita pornirea concomitentă a tuturor pompelor (se recomandă parcurgerea unui
interval de timp de 9-10 secunde de așteptare între pornirea pompelor).

Monitorizare
Nivelul de comandă și control central (UPB)
În ceea ce privește echipamentele din cadrul nivelului de comandă și control central,
detecția erorilor se realizează pe baza monitorizării LED-urilor integrate în fiecare dispozitiv
în parte. De asemenea, fiecare echipament cuprinde în specificația tehnică explicații cu
privire la codurile culorilor și semnificația fiecărui semnal luminos.

Nivelul de conducere locală – circuitul de comandă
Monitorizarea sistemului la nivel local se poate realiza în 3 moduri:
1. Interpretarea semnalelor luminoase emise de

LED-urilor integrate în

automatul programabil S7 – 1200 – fiecare intrare digitală are un LED asociat
care emite un semnal luminous în cazul în care intrarea digital este pe 1 logic.
Exemplu:

DI.7.a este intrarea digitală asociată modului automat de comandă

pentru pompa 1. În cazul în care LED-ul integrat emite un semnal luminos de culoare
verde, atunci intrarea este pe nivelul 1 logic, ceea ce înseamnă că pompa 1 este
comandată automat de dispozitivul S7-1200).
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LED-uri utilizate
pentru semnalizare

Fig. 24 Interpretarea LED-urilor integrate în automatul programabil

2. Monitorizarea prin intermediul HMI-ului - ecranul principal al interfeței HMI
poate fi vizualizat în figura 24. În interiorul acestui ecran se pot identifica informații
despre starea pompelor, precum și butoane ce permit trecerea dintr-un ecran în
altul.

Ora și data

Parametrul de
referință

-

Starea pompelor:
Verde: pompă activă
Galben: pompă inactivă

Fig. 24.
Ecranul principal al
HMI în ecranul asociat
Trecerea în ecranul
Trecerea
Trecerea
în ecranul
asociat reprezentării
monitorizării celor mai importanți
asociat istoricului
grafice a evoluției
parametrii ai sistemului
evenimentelor
umidității
În cel de-al treilea ecran al HMI (figura 25) putem identifica un set de informații
referitoare la starea pompelor, la posibilele erori apărute în sistem, precum și la
timpul de funcționare pentru fiecare pompă în parte.
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Timpii de funcționare pentru fiecare
pompă în parte

Informații despre
erorile existente la
fiecare pompă și la softstarter

Buton pentru trecerea
la ecranul de setare a
intervalului admisibil
pentru parametrul de
referință

Fig. 25. Ecranul de diagnosticare a erorilor
Starea pompelor:
În funcție de preferințe
ținând
cont
de figura
DA – pompașieste
pornită
(fie prin
modul 26, utilizatorul are posibilitatea de a
automat, fie
prinpentru
modul manual)
seta limitele intervalului
dorit
umiditate în cadrul celui de-al treilea ecran al
NU – pompa este oprită
HMI (figura 27). De asemenea, acesta poate seta timpul în care un motor dedicat
unei pompe ajunge la turația dorită.

Limita MIN_H

Limita MAX_H

Limita MAX

Limita MIN
Umiditatea de
referință primită de la
sistemul de comandă
central
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Umiditatea în sol

O pompă
principală este
activă

Interval admisibil pentru
umiditate
(nicio pompă activă)

Pompa pilot
este activă

Nicio pompă nu
este activă

Fig. 26. Principiul de activare al pompelor în funcție de umiditate

Fig. 27. Ecranul pentru prezentarea limitelor sistemului

Semnificația detaliată a parametrilor expuși în cadrul ecranului 3 (figura 27)
poate fi vizualizată în tabelul 2.

Nr.
Crt.

Parametru

1.

Limita MIN

2.

Limita MIN_H

3.

Limita MAX

4.

Limita MAX_H
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Semnificația
Limita parametrului de referință până la care pompele
principale funcționează în modul automat.
Limita umidității până la care pompa pilot funcționează în
modul automat (limita inferiorară a intervalului admisibil
pentru umiditate).
Limita superioară maximă pentru parametrul de referință.
Limita superioară a intervalului admisibil pentru parametrul
de referință.
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5.

T_Starter

6.

T_Verif*

7.

T_CoolSTART*

8.

T_CoolSTOP*

Timpul necesar pentru a porni un motor utilizând softstarter-ul.
Timpul de verificare pentru pornirea pompelor.
Reprezintă un timp de protecție la pornirea pompelor în așa
fel încât cuplajul să nu se realizeze instantaneu.
Reprezintă un timp de protecție la oprirea pompelor în așa
fel încât cuplajul să nu se realizeze instantaneu.

*Configurarea acestor parametrii este opțională.

Tabelul 2. Semnificația parametrilor din ecranul 3 al HMI

-

Monitorizarea prin intermediul lămpilor de semnalizare – sistemul oferă o
serie de informații utlizatorului prin intermediul lămpilor de semnalizare integrate în
circuitul de comandă, mai exact:

o

Prezența tensiunii pe liniile de alimentare este semnalată de lămpile TL1, TL2
și TL3, fiecare lampă fiind asociată cu o linie de alimentare (a se vedea Anexa
1, pag. 8).

o

Funcționarea pompelor este semnalată de lămpile TM1, TM2, TM3, TMPil,
fiecare lampă fiind asociată cu o pompă (a se vedea Anexa 1, pag. 8).

o

Folosirea soft-starter-ului de către una dintre pompe este semnalată de
aprinderea lămpii AvarieS. (a se vedea Anexa 1, pag. 9).
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6. Istoric modificări
Nr.
Crt.
1.

Data

Modificări
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