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1. Elementele hardware 

Sistemul de automatizare este controlat de catre un calculator cu sistemul de operare Windows 
7/8/10 pe care ruleaza software-ul care monitorizeaza parametri si comanda elementele de executie 
montate pe utilaj. Sistemul de masura este format din unul sau mai multi densori pentru masurarea 
parametrilor aerului si produselor. Legatura intre calculator si utilaj se face prin intermediul unuia sau 
mai multor module care transforma comenzile date de software in actiuni asupra elementelor de 
executie. In functie de configuratia si destinatia sistemului unele module pot lipsi. 

1.1. Modulul de iesire cu 16 Open Collector 
Acest modul este obligatoriu in orice configuratie de a sistemului. Modulul asigura comanda 

releelor care comanda elementele de executie. Modulul este disponibil in doua variante: cu conexiune 
RS485 si cu conexiune Ethernet. Modulul cu Ethernet este varianta curenta si in productie. Modulele 
cu RS485 sunt suportate pentru compatibilitarea cu sistemele mai vechi. 

1.1.1. Modulele cu conexiune Ethernet si RS485 

Modulele cu conexiune Ethernet si RS485 se folosesc cu orice tip de calculator sau 
tableta care ruleaza sistemul de operare Windows si beneficiaza de o conexiune la reteaua fizica 
LAN, fie ea prin cablu (Ethernet) sau Wireless (WiFi). Modulul se conecteaza printr-un cablu la 
portul unui switch sau router cu conexiuni Ethernet. Daca este necesara conectarea calculatorului 
prin WiFi atunci switch-ul dau router-ul trebuie sa permita aceasta conexiune. Numele acestui modul 
este eIC32-16OUT-LAN. Pentru a permite conectarea prin Ethernet, modulului i se adauga 
modulul de conversie. 

Avantajul utilizarii conexiunii de tip Ethernet este acela ca software-ul poate rula pe aproape 
orice dispozitiv fiind independent de existenta unui port serial sau de locatia fizica a calculatorului. 
Dezavantajele acestui tip de conexiune sunt acelea ca sistemul poate fi influentat de o eventuala 
conexiune la internet existenta pe aceeasi retea si de o latenta crescuta a conexiunii la pornirea 
sistemului.  

Este recomandat ca in cazul utilizarii unei conexiuni wireless intre calculator si switch / router 
configurarile placii de retea sa fie fixe si sa se previna conectarea dispozitivului la alte retele. Adresa 
IP a calculatorului va trebui sa fie fixa si firewall-ul sa permita conectarea cu modulul prin porturile 
dedicate acestuia.  

Conexiunea Ethernet a modulului este separata galvanic prin transformatorul cu care este 
dotata mufa de conexiune fata de tensiunea de alimentare si fata de iesiri. Tensiunea de alimentare si 
iesirile nu sunt separate galvanic fata de sursa de alimentare.  

Acest modul perite de asemenea conectarea in modeul RS485. 

Indiferent de varianta de conectare a comunicatiei, acest modul are urmatoarele caracteristici: 

- 16 iesiri Open Collector cu tranzistor NPN / MOSFET  
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- Protectie la scurtcircuit: 500mA 

- Tensiune maxima de alimentare a releelor: 30v 

- Protectie la supratensiune: 36v 

- Protectie la tensiune inversa si descarcari electrostatice 

- Tensiune de alimentare: 12-24v DC 

- Consum maxim: 1000-500mA 

- Montaj pe sina omega 

Releele conectate la iesirile acestui modul vor avea un fir conectat la VCC (+) si un fir conectat 
la iesirea din modul care va furniza GND (-). In general toate releele au conexiunea de VCC comuna 
legate la o sursa de alimentare din care este alimentat si modulul. Tensiunea de alimentare recomandata 
este de 24 v DC. 

 

Lista de conexiuni (conform desenului placii si a marcajelor de pe PCB): 

- O0 – ventilatoare fata, grupa 1 

- O1 – ventilatoare fata, grupa 2 

- O2 – ventilatoare fata, grupa 3 

- O3 – ventilatoare spate, grupa 1 

- O4 – ventilatoare spate, grupa 2 

- O5 – ventilatoare spate, grupa 3 

- O6 – incalzire deschis 

- O7 – incalzire inchis 

- O8 – clapete deschis 

- O9 – clapete deschis 

- O10 – electrovalva umidificare 

- O11 – alarma 

- O12 – semnalizare proces oprit 
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- O13 – semnalizare proces oprit 

- O14 – reset calculator 

- O15 – nu se conecteaza 

Ventilatoarele beneficiaza de cate trei iesiri pentru fiecare directie de rotatie. Cele trei grupe 
sunt pornite secvential la un interval de 3-5 secunde la fiecare schimbare de sens (configurabil in 
software). In cazul utilizarii contactoarelor pentru pornirea ventilatoarelor se vor lega grupe cu un 
numar mai mic de ventilatoare pentru ca pornirea acestora sa nu incarce prea mult reteaua electrica si 
sa produca avarii. Daca se utilizeaza invertoare se vor lega numai iesirile O1 si O4 corespondente 
directiilor fata si respectiv spate. 

1.1.2. Modulele cu conexiune RS485 

Modulele cu conexiune RS485 necesita un calculator care dispune de un port serial RS232. 
Numele acestui modul este PIC18OUT. 

Este recomandat ca portul serial sa nu fie de tip convertor USB-RS232 deoarece acestea sunt 
influentate de perturbatiile electromagnetice si nu asigura siguranta in functionare.  

 

Porturile RS232 recomandate sunt cele montate direct pe placa de baza a calculatorului sau 
cele montate pe placi PCI / PCIe sau alte placi de extensie legate direct la placa de baza. Portul serial 
al calculatorului se conecteaza la magistrala RS485 a sistemului cu ajutorl unui convertor RS232-
RS485. Pentru siguranta in exploatare utilizati numai convertoarele furnizate de producator cu care a 
fost testat sistemul. Anumite convertoare pot influenta comunicatia si pot induce erori neasteptate.  

Conexiunea RS485 a modulului este separata galvanic fata de tensiunea de alimentare si fata 
de iesiri. Tensiunea de alimentare si iesirile nu sunt separate galvanic.  
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1.2. Modulul de masura a parametrilor aerului 
si produselor 

Masurarea parmetrilor produseor se realizeaza cu ajutorul unui modul dedicat iar datele 
colectate sunt transmise prin magistrala RS485 catre calculator sau catre modulul eIC32-16OUT-
LAN, in functie de configuratia sistemului. Modulul se monteaza in general pe incinta utilajului pentru 
a asigura lungimi ale cablurilor cat mai scurte pana la senzori.  

Caracteristici: 

- 8 intrari pentru masurarea umiditatii produselor - W1 ... W8 

- 2 intrari pentru masurarea temperaturii cu senzor PT100 - PT1 si PT2 

- 2 intrari pentru masurarea umiditatii relative cu intrare 4-20mA – RH1 si RH2 

- Alimentare 18-24v DC sau 15-18v AC – POWER IN 

- Interfata RS485 separata galvanic – RS485 

In cazul sistemelor pentru uscarea cherestelei, este recomandat ca alimentarea acestui modul 
trebuie facuta cu o sursa de alimentare dedicata acestuia si separata galvanic de restul echipamentelor.  

Protectii: 

- siguranta de 500mA 

- protectie la supratensiune si alimentare inversa 

- toate intrarile au montate diode TVS 

- intrarile de temperatura si umiditate relativa sunt protejate prin rezistente PTC si diode TVS 

- intrarile pentru umiditatea lemnului dispun de diode TVS 
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Pentru a putea diagnostica modulul, pe acesta exista marcaje unde se pot masura tensiunile de 
alimentare furnizate de stabilizatoarele de tensiune. 

Datorita dimensiunii modulului se recomanda montarea de tampoane de cauciuc pe partea 
inferioara pentru a se evita indoirea cablajului la introducerea mufelor de conexiune. Cand mufele sunt 
scoase sin placa se va opune rezistenta aspura placii pentru a se evita deformarea acesteia in directia 
de tragere. Este recomandat ca montajul acestui modul sa se faca in cutii metalice. Producatorul 
modulului poate furniza la cerere aceasta cutie dedicata acestui modul. 

Senzorii utilizati pentru masurarea temperaturii sunt senzori PT100 cu 3 fire. In cazul in care 
lungimea cablului este mai scurta de 1m pot fi folositi si senzori cu 2 fire. 

Senzorii pentru masurarea umiditatii relative sunt cu iesire 4-20mA. Pentru a evita problemele de 
exploatare, este recomandata utilizarea senzorilor furnizati de producatorul sistemului. 

Sondele pentru masurarea umiditatii lemnului sunt compuse din cate doua cuie din inox si cablul 
pana la panoul de borne. Cablul dintre panoul de borne si cuiele de masura poate influenta valoarea 
masurata. Intre panoul de borne si modulul de masura se va folosi cablul furnizat de producator 
deoarece calitatea si caracteristicile acestuia influenteaza valoarea masurata. Influenta masuratorii este 
cu atat mai mare cu cat umiditatea lemnului este mai mica. Cuiele sondelor de masura vor fi obligatoriu 
din inox. Producatorul sistemului de masurare poate furniza toate componentele mentionate. 

 

Finctionarea modulului este semnalizata cu ajutorul a 4 LED-uri. Acestea au urmatoarea 
semnificatie: 

- LED 1 de culoare ROSIE are clipeste cu o perioada de 1 secunda (500 ms aprins, 500 ms 

stins). Acest LED semnalizeaza ca programul modulului ruleaza; 
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- LED 2 de culoare GALBEN se aprinde atunci cand pe magistrala RS485 se transmit date, fie 

de catre PC sau de catre alt echipament din retea; 

- LED 3 de culoare VERDE semnalizeaza polaritatea pe care se face masuratoarea in 

momentul respectiv; 

- LED 4 de culoare VERDE este alimentat de la sursa interna a modulului de 5V si indica 

prezenta unei tensiuni de alimentare. 

1.2.1. Modul cu 4 iesiri analogice 

Modulul de iesiri analogice este utilizat pentru reglarea elementelor proportionale. Sistemul 
dispune de posibilitatea reglarii turatiei ventilatoarelor, reglarea pozitiei vanei de incalzire si reglarea 
pozitiei clapetelor. Ultima iesire nu este utilizata. 

Lista conexiuni 

- AD 1 – turatie ventilatoare 

- AD 2 – vana de incalzire 

- AD 3 – servomotoare clapete 

- AD 4 – nu se conecteaza 

 

Caracteristici: 

- 4 iesiri analogice 0-10v izolate galvanic individual 

- Iesirile sunt protejate cu PTC si dioda TVS 

- Precizie de ±0.25v 

- Comunicatie RS485 izolata galvanic 

- Alimentare 18-24v DC sau 15-18v AC 

- Protectie la supratensiune si alimentare inversa  
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1.3. Convertor RS232-RS485 
Modulul se alimenteaza la o tensiune intre 12 si 24 v DC. Acesta dispune de protectie la 

alimentare inversa. Modulul dispune de asemenea de separare galvanica intre RS485 si RS232. Daca 
modulul este conectat la capatul magistralei, trebuie sa se monteze o rezistenta terminala de 120 ohmi 
intre firele de comunicatie ale magistralei RS485. 

Magistrala RS232 este foarte sensibila la perturibatii. Pentru a evita problemele care pot aparea 
datorita acestora utilizati cabluri scurte si ecranate. Producatorul va poate pune la dispozitie cabluri 
care si-au dovedit eficienta. 
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2. Recomandari de montaj 

2.1. Magistrala de comunicatie 
In cazul retelei RS485 pot aparea cazuri de inducere a tensiunilor parazite in aceasta. Pentru a 

evita aceste situatii magistrala trebuie sa respecte regulile de conectare a retelelor de acest tip, cele mai 
importante fiind: 

- Firele cu care se fac legaturile A si B trebuiesc obligatoriu sa fie torsadate si sa faca parte din 

aceeasi pereche in cazul utilizarii de cabluri cu mai multe perechi de fire (FTP sau STP); 

- Impedanta tronsonului de fire torsadate trebuie sa fie de 120 ohmi; 

- Firele torsadate trebuie sa beneficieze de ecranaj; 

- Se recomanda ca lungimea firelor in afara ecranajului sa fie mai mica de 50mm; 

- Ecranajul se leaga la un singur capat al tronsonului de magistrala la impamantare. S-au 

constatat unele situatii in care problema perturbatiilor a disparut daca ecranajul nu era legat 

galvanic la nimic; 

- Ecranajul de leaga in continuare la fiecare intrerupere a magistralei pentru conectarea unui alt 

dispozitiv; 

- Magistrala de tip RS485 trebuie sa fie liniara. Sub nici o forma nu se vor efectua conexiuni in 

stea; 

- Magistrala va avea legate numai la capete cate o rezistenta de adaptare a impedantei de 120 

ohmi. Modulele beneficiaza de rezistente care sunt activate prin conectarea unui jumper pe 

placa in zona de conexiune a magistralei. Daca la capatul magistralei se va conecta 

convertorul RS232-RS485 atunci se va adauga o rezistenta externa pe mufa de conexiune; 

- Cablul magistralei RS485 va fi amplasat cat mai departe de cablurile prin care sunt alimentate 

motoarele daca acestea sunt controlate de convertizoare de frecventa. Distanta minima fata 

de aceste cabluri trebuie sa fie de minim 0.5m si traversarile acestora sa fie perpendiculare; 

2.2. Sursele de alimentare 
Alimentarea modulelor este destul de flexibila dar trebuiesc respectate un minim de 

recomandari: 

- Modulele beneficiaza de protectie la alimentare inversa si la supratensiune. Protectia la 

alimentare inversa este realizata prin inserierea unei diode redresoare la pinul de alimentare a 

modulului VCC. Celalalt pin este conectat direct la GND. Din acest lucru rezulta ca 

modulele pot fi alimentate si la tensiune alternativa. Daca se doreste alimentarea la tensiune 

alternativa trebuie tinut cont ca tensiunea redresata in curent continuu sa nu depaseasa 24v 

DC, drept urmare tensiunea maxima de alimentare in curent alternativ este de 18v AC. 
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- Modulul de iesiri Open Collector trebuie alimentat cu tensiune continua pentru a putea 

asigura releelor tensiunea corecta. Daca acesta este alimentat cu curent alternativ este posibil 

ca releele sa se alimenteze cu curent alternativ daca firul care este legat la pinul VCC al 

modulului nu este acelasi cu firul din care se obtine tensiunea pozitiva a releelor. 

- Protectia la supratensiuni este realizata cu ajutorul unei diode TVS conectata dupa dioda 

redresoare si o siguranta sau o rezistenta PTC. Este posibil ca aceasta dioda sa ramana in 

scurt circuit daca a fost aplicata o tensiune prea mare asupra modulului. Dioda incepe sa 

conduca la 36v. In mod normal siguranta de protectie a modulului se va arde sau PTC-ul va 

fi declansat. 

- Modulul de masura a parametrilor utilizat la uscatoarele de cherestea trebuie alimentat dintr-

o sursa de alimentare izolata galvanic de restul sistemului. Din aceasta conditie rezulta ca 

orice sistem trebuie sa contina minim 2 surse de alimentare. 

2.3. Protectia iesirilor 
Toate porturile de conexiune ale modulelor beneficiaza de elemente de protectie EMI / ESD, 

protectie la suprasarcina si supratensiuni. Trebuie tinut cont ca aceste componente sunt montate 
pentru a oferi o protectie a componentelor semiconductoare critice si ca este posibil ca in anumite 
situatii aceste componente de protectie sa fie deteriorate si sa trebuiasca inlocuite. In general porturile 
au inseriata o rezistenta de tip PTC si legata la GND o dioda TVS.  

Au fost intalnite cazuri cand diodele TVS au ramas in scurt-circuit impiedicand revenirea in 
stare de functionare a sistemului. Aceste cazuri pot aparea cand pe porturi sunt aplicate tensiuni foarte 
mari. Pentru remedierea problemei se pot inlatura aceste diode dar trebuie tinut cont ca porturile 
respective nu vor mai beneficia de protectie si urmatorul eveniment va deteriora componente critice. 
Pentru o remediere completa modulul respectiv va trebui reparat de producator. Garantia modulelor 
nu acopera cazurile de diode TVS sau rezistente PTC arse. 

In cazul componentelor de protectie amplasate pe porturile senzorilor, deteriorarea acestora 
va duce la decalibrarea unitatii de masura. De exemplu daca sunt deteriorate rezistentele PTC de pe 
intrarile senzorului PT100, acest lucru nu poate firemediat deoarece acele rezistente influenteaza 
valoarea masurata fiind in serie cu rezistenta senzorului. In aceste cazuri modulul trebuie trimis pentru 
reparatie si recalibrare la producator. Acelasi lucru este valabil si pentru porturile senzorilor de RH. 

Pentru a evita evenimentele neplacute urmatoarele reguli de montaj sunt recomandate: 

- Firele si cablurile cu tensiuni si curenti mici vor fi amplasate pe trasee pe cat posibil mai 

departate de cablurile cu tensiuni si curenti mari; 

- Se vor folosi cabluri si fire rezistente la temperatura cand sunt amplasate in interiorul camerei 

de uscare; 

- In cazul in care un fir sau cablu este deteriorat (ciupit) la montaj se recomanda inlocuirea 

acestuia sau taierea portiunii deteriorate; 

- Senzorii se vor monta pe suporti de plastic, izolati galvanic de orice element metalic al 

utilajului, in mod special senzorii PT100 pentru masurarea temperaturii care au teaca 

metalica; 



Manual instalare electrica 

Page 10 of 18 
 

- Trecerile prin elemente metalice (carcase, cutii) vor fi protejate cu elemente izolatoare: tuburi 

de plastic, presetupe, mansoane de cauciuc. Sub nici o forma nu se vor rezema cablurile sau 

firele direct de elemente metalice care le pot deteriora din cauza vibratiilor, dilatarilor sau sub 

actiunea proprieti greutati; 

2.4. Calibrarea senzorilor 
In general daca modulele beneficiaza de o exploatare in conditii normale, senzorii si modulele 

de masura nu trebuiesc calibrate. Este totusi recomandabil ca senzorii de umiditate relativa si cei de 
temperatura sa treaca printr-o verificare periodica. 

Senzorii de temperatura PT100 vor fi verificati cu ajutorul unui aparat independent comparativ 
cu un senzor care este considerat etalon. Eroarea maxima acceptabila este de ± 0.5°C. Pentru 
comparatie ambii senzori vor fi introdusi in acelasi mediu si masurarea se va face la 5 minute dupa 
introducere. In cazul constatarii unei abateri prea mari senzorii trebuiesc inlocuiti deoare calibrarea 
acestora nu este posibila. 

Senzorii RH vor fi verificati similar cusenzorii de temperatura. Pentru acestia eroarea maxima 
acceptata este de ± 3%. Senzorii de umiditate relativa reprezinta consumabile datorita mediului de 
lucru, inlocuirea acestora fiind necesara cand se constata o abatere prea mare a valorii indicate o 
calibrare fiind imposibila. 

Verificarea calibrarii modulului de masura se face prin inlocuirea senzorilor cu etaloane de 
temperatura si umiditate. Abaterile maxime acceptate sunt de ± 0.2°C pentru temperatura si ± 0.5% 
pentru umiditate relativa. 

Intrarile pentru sondele de lemn necesita o verificare prin conectarea unor etaloane pentru 
masurarea umiditatii pe fiecare intrare cand pe sonda nr. 1 de temperatura este montat un etalon de 
20-25 °C. Verificarea corectitudinii masurarii se face pentru valorile de: 10%, 18%, 24% si 50%. 
Abaterile maxime acceptate sunt de ± 0.2% pentru primele 3 valori si de ± 5% pentru valoarea de 
50%. Calibrarea acestor module se poate face numai in laboratorul producatorului sistemului de 
masura. 
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3. Schema de conexiuni a 
sistemului 

Este recomandat pe cat posobil sa fie respectate recomandarile din acest document. 

Iesirile modulului cu 16 iesiri se conecteaza in general la relee pentru a asigura separarea intre 
conexiunile exterioare si echipamentele electronice. In unele cazuri se pot conecta iesirile direct la 
echipamente, de exemplu iesirile care semnalizeaza starea procesului pot fi legate direct la lampile 
indicatoare daca acestea sunt alimentate la tensiune continua si respecta limitele de consum. 

Chiar daca modulul DAC beneficiaza de protectii la suprarascina se recomanda montarea unor 
sigurante fuzibile de 100-250mA in serie cu iesirea catre echipamentele comandate. 

Cablul de conexiune al magistralei de date RS485 trebuie sa fie format din perechi de fire 
torsadate si sa fie ecranat. Ecranajul se continua pe toata lungimea magistralei si se leaga la 
impamantare la un singur capat. 

Daca elementul de incalzire accepta comenzi ON/OFF trebuie sa intre iesirile pentru incaizire 
sa se cableze releele cu interblocare, astfel iesirea pentru pornirea incalzirii sa aclanseze un releu cu 
automentinere iar iesirea pentru oprirea incalzirii sa reseteze aclansarea releului automentinut. 

Schema de conexiuni este prezentata in imaginile urmatoare. 
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4. Software 

4.1. Cerinte sistem 
Programul ruleaza pe un calculator cu urmatoarele caracteristici: 

- Sistem de operare Windows 7/8/8.1/10 

- Framework minim .NET 4  sau .NET 4.5.2. Daca acesta nu este instalat se poate descarca 

kitul de pe site-ul Microsoft linkul fiind: https://www.microsoft.com/en-

us/download/confirmation.aspx?id=42642 

- Port serial RS232 navi recomandat, programul poate functiona si cu convertoare USB-RS232 

dar nu recomandam aceasta configuratie din cauza instabilitatii portului USB 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=42642
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=42642
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4.2. Instalarea 
Programul pentru PC se livreaza sub forma de installer sau folder arhivat in format *.zip (sau 

similar). 

Instalarea programului se face in folderul c:\BlueSparkSystems\Uscator. Utilizatorul poate 
selecta alt folder pentru instalare. Dezinstalarea programului se face din Programs and Features, din 
Control Panel. Numele programului este “Uscator”. La dezinstalare nu vor fi sterse filele create de 
program ci doar cele create de installer. 

Kitul instaleaza automat shortcut-uri in:  

- Programs (Start/Programs/Uscator/Uscator.exe) 

- Desktop (Uscator.exe) 

- Start-up Folder (Start/Programs/Startup/Uscator.exe) 

Programul porneste automat la pornirea calculatorului si continua ultimul proces daca acesta 
nu s-a incheiat. 

4.3. Configurari 

4.3.1. Initializarea sistemului 

Dupa instalare este necesara parcurgerea urmatorilor pasi pentru configurarea sistemului: 

1. Se porneste aplicatia Uscator.exe 

2. Se confirma prima instalare si se inchide aplicatia pentru afisarea graficelor 

3. Incazul in care apare fereastra Eroare program se apasa Retry pentru introducerea codului 

de licenta. In cazul sistemelor “demo” se apasa Cancel. 

4. Se apasa pe Configurare Utilaj, se introduce parola 1234 pentru a accesa drepturile de 

administrator. 

5. Se selecteaza la categoria Machine Layout, optiunea dorita: Wood sau Food. In mod 

automat sistemul va incarca parametrii pentru lucrul in modul selectat. 

6. Selectati in sectiunea Process Type, Real daca software-ul este conectat la un utilaj fizic, sau 

Test Process pentru software demo. 

7. Se selecteaza Communication Gateway in modul Serial sau Ethernet in functie de 

configuratia hardware. 

8. Se configureaza portul serial de comunicatie daca este cazul. Se introduce numarul COM-ului 

in COM Port. Pentru COM1 se scrie “1”. Pentru conexiunile pe magistrala Ethernet, se 

introduce adresa IP Address si portul placii Port eIC32. 

9. Daca modulul PIC18DAC exita in sistem se selecteaza in sectiunea Devices, DAC. Modulul 

este prezent daca sistemul dispune de optiunea de variere a turatiei ventilatoarelor sau 

comanda elementelor de executie in modul proportional. 

10. Daca se doreste ca interfata cu utilizatorul sa se blocheze dupa 5 minute se selecteaza Lock 

UI, in sectiunea User Interface. 



Manual instalare electrica 

Page 17 of 18 
 

11. Se apasa Save. Fereastra se inchide automat. Software-ul se va restarta automat pentru a 

efectua modificarile efectuate. 

12. Dupa pornirea programului se apasa Parametri Sistem si in fereastra deschisa se apasa 

butonul Reset pentru ca sistemul sa incarce parametri de sistem pentru tipul utilajului 

selectat. Confirmati cu Yes. Apasati Save pentru a sava configurarile. 

Pentru alte configurari consultati Manualul Utilizatorului - Software. 
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