
 

 

 
 

Мониторинг на температурата на клапаните в ТЕЦ. 
 
Предизвикателство: 
Инженерите, управляващи ТЕЦ, трябва да следят температурата на всички клапани, за 
да установят възможни загуби на енергия и да планират ремонти.  
 
Решение: 
За да се даде възможност за по-бързо, по-често и по-ефективно сканиране на 
температурите на целевите изпускателни клапани, се инсталират FlexPower 
термодвойки с нодове и модули за захранване на батерията FlexPower. 

Измерването на температурата на клапаните и тръбите се измерва и безжично се 
предава на безжичен контролер DXM100, монтиран на централно място. DXM100 
събира данните и ги прехвърля в SCADA система, която следи и графично показва 
данните за температурата. 



Данните за температурните изменения се използват за идентифициране на загубите на 
енергия в парната инсталация и коефициентите на разграждане на топлинната скорост, 
свързани с изтичането на клапана. 

Препоръчани продукти:  

Безжични радиовръзки за данни от гейтове и нодове с подобрена ефективност. 

 

Създайте мрежа от точка към много точки, които разпределят I / O сигнали на големи 
площи. Входните и изходните сигнали включват дискретен (сух контакт, PNP / NPN, 
плаващ), аналогов (0 до 10 VDC, 0 до 20 mA), температура (термодвойка, термистор и 
RTD), реле AC / DC (SPDT) и асинхронен брояч (до 10kHz). 

Подобрените нодове и гейтове предлагат увеличен обхват в честота 900 MHz. Входно-
изходният капацитет с висока плътност осигурява до 12 дискретни входа или изхода 
или комбинация от дискретни и аналогови I / O. Универсалните аналогови входове 
позволяват да се избере ток или напрежение в полето. Захранване, управление и 
наблюдение на променливотокови устройства, използващи AC / DC релета. 

Индустриален безжичен контролер от серия DXM. 

 



Индустриалните безжични контролери от серията DXM са проектирани да улесняват 
Ethernet свързаност и приложения за IIoT. Предлагани с вътрешен гейт DX80 или 
MultiHop Data Radio, тези мощни Modbus комуникационни устройства свързват 
локални безжични мрежи с интернет и / или хост системи. 

ISM радиочестоти са на разположение в 900 MHz и 2.4 GHz за локална безжична 
мрежа. Преобразува Modbus RTU в Modbus TCP / IP или Ethernet I / P. Логическият 
контролер може да се програмира с помощта на правила за действие и текстови 
езиков метод. Поддържа Micro SD карта за регистриране на данни. Имейл и текстови 
сигнали.  

Локални I / O опции: изолирани дискретни входове, универсални входове, релейни 
изходи SPDT (форма C), NMOS изходи и аналогови изходи. Захранва се от 12 до 30 V 
постоянен ток, 12 VDC соларен панел или резервна батерия. RS-232, RS-485 и Ethernet 
комуникационни портове; и USB конфигурационен порт. LCD дисплей за I / O 
информация и програмируеми от потребителя светодиоди. Клетъчен модем за 
клетъчна свързаност. 
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