IZZÓLÁMPA ÉGETŐ BERENDEZÉS
A berendezés autó izzólámpák normál és extrém (forszírozott égetés)
működési környezet beállítása melletti vizsgálatára szolgál. Egyaránt
alkalmas az izzólámpák élettartam vizsgálatára és az égetési technológia
kidolgozására, az összes izzólámpa azonos paraméterezése, az
izzólámpák csoportonként azonos paraméterezése, vagy akár mindegyik
izzólámpa egyedi paraméterezése mellett. A berendezés hosszú idejű,
folyamatos működésre lett tervezve, és a vizsgálat alatt eseménynaplózást
és adatgyűjtést végez.
Az izzólámpa égető berendezés egy számítógéppel vezérelt rendszer,
mely minden izzólámpa meghajtásához egyedi hardver és szoftver
erőforrásokkal rendelkezik. A vizsgálat egyenáramú meghajtás, vagy
impulzus üzemű meghajtás mellett egyaránt történhet. A berendezés
pillanatnyi működési állapotáról a kezelő folyamatos tájékoztatást kap.
A berendezés funkcionális jellemzői:
-

az izzólámpák egyedileg független, csoportonként független, vagy egyforma kezelése
automatikus vezérlési üzemmód
kézi vezérlési üzemmód
kiégés figyelés
áramlimit figyelés
túlmelegedés figyelés
a kapocsfeszültség és az áramfelvétel folyamatos mérése
adatgyűjtés
eseménynaplózás
üzemidő számlálás és tárolás
a működési paraméterek folyamatos mentése
a rendszer leállítása vagy leállása esetén az eredeti vizsgálat folytatása
hardver hiba esetén automatikus leállás

A berendezés kezelési jellemzői:
-

egyszerű, felhasználóbarát grafikus kezelő
felületek érintőképernyő és/vagy billentyűzet
és egér használatával
jelszavas védelemmel biztosított, különböző
hozzáférési jogosultságú kezelői fiókok
az egyes izzólámpák pillanatnyi működési
állapotának folyamatos monitorozása
a vizsgált izzólámpák áttekintő megjelenítése
a vizsgált izzólámpák egyedi megjelenítése
teszt üzemmód
felügyelet nélküli, hosszú idejű működtetés
1

A berendezés hardver jellemzői:
-

széles tartományban programozható kimeneti feszültség
DC és programozható kitöltési tényezőjű PWM meghajtás
állandó vagy programozható frekvenciájú PWM meghajtás
izzólámpánként független programozható meghajtás
izzólámpánként független kiégés, áramlimit és tápegység
túlmelegedés figyelés
izzólámpánként független kapocsfeszültség és áramfelvétel
mérés
izzólámpánként független rövidzárvédelem
tranziensmentes bekapcsolás az izzólámpák hideg
állapotában
alkalmas a két spirállal rendelkező izzólámpák vizsgálatára

-

A berendezés szoftver jellemzői:
-

az automatikus vezérlési üzemmód megvalósítása izzólámpánként független vezérlő program
(égető program) segítségével
egyszerűen programozható, maximálisan 100 db különböző beállítási procedúrát (elemi lépést)
tartalmazó égetési ciklus ismétlése maximálisan 10000 üzemórán keresztül
egyszerűen kezelhető, felhasználóbarát on-line editor az automatikus vezérlési üzemmódot
megvalósító program fájlok előállítására
minden izzólámpához egyedi mérési azonosító rendelése
az azonos paraméterezésű vizsgálatok támogatására izzólámpa csoportok definiálása
a pillanatnyi működési paraméterek folyamatos mentése adatfájlba a megszakított működés
folytatásához
folyamatos kapocsfeszültség és áramfelvétel mérés, átlagolás, minimum és maximum számítás,
valamint tárolás
dátum és időbélyeggel ellátott eseménynaplózás
spirálonként független üzemidő tárolás
a programozott kimenőfeszültség, valamint a feszültség és árammérés szoftver úton
megvalósított kalibrációja
a hardver meghibásodás folyamatos figyelése és automatikus leállítás
a vizsgálat folytatása a működés megszakítása előtti paraméterek visszatöltésével

A berendezéssel elvégezhető autó izzólámpa vizsgálatok:
-

élettartam vizsgálat DC meghajtás mellett, normál működési környezet szimulálásával
élettartam vizsgálat PWM meghajtás (DRL üzemmód) mellett, normál működési környezet
szimulálásával
élettartam vizsgálat vegyes (DC és PWM) meghajtás mellett, normál működési környezet
szimulálásával
élettartam vizsgálat DC meghajtás mellett, extrém működési környezet szimulálásával
élettartam vizsgálat PWM meghajtás (DRL üzemmód) mellett, extrém működési környezet
szimulálásával
élettartam vizsgálat vegyes (DC és PWM) meghajtás mellett, extrém működési környezet
szimulálásával
vizsgálati (égetési) technológia kidolgozása, az alkalmazandó környezeti paraméterek
meghatározása
fejlesztést segítő, speciális beállítási környezetet igénylő vizsgálatok elvégzése, az eredmények
dokumentálása
csoportonként, vagy akár izzólámpánként eltérő típusú vizsgálatok végzése
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A berendezés hardver egységei:
-

-

-

a vezérlő számítógép (perifériákkal és beépített
digitális I/O kártyákkal) biztosítja az
automatikus és kézi vezérlési üzemmódok
megvalósítását
a rendszervezérlő egység az egyes izzólámpák
paraméterezésére, a feszültség és áram értékek
mérésére, valamint a státusz információ
kinyerésére szolgál
a multiplexer egységek 16 db izzólámpa
tápegység közvetlen vezérlését biztosítják
az izzólámpa tápegységek biztosítják a vizsgált
izzólámpák egyedi kiszolgálását
a hálózati és tápellátó rendszer biztosítja az
egyes hardver egységek táplálását, beleértve a
vezérlő számítógép szünetmentes tápellátását

A berendezés mechanikai konstrukciója:
-

a hardver egységek a vezérlő szekrényben
helyezkednek el
a vizsgálandó izzólámpákat az égető kereten
kell elhelyezni
az égető kereten cserélhető foglalatok a
különböző típusú izzólámpák befogadására
az égető kereten az izzólámpák védőlemezzel
vannak letakarva

Főbb műszaki adatok:
A vizsgálható izzólámpák maximális száma
Vizsgálható izzólámpa típusa
Vizsgálati feszültségtartomány
Pontosság
Beállítási lépésköz
Maximális teljesítmény
Bekapcsolási rövididejű zárlati áram
Tartós zárlati áram
Kiégett izzólámpa jelzés küszöbértéke
Pontosság
Beállítási lépésköz
Vizsgálati üzemmód
Vizsgálati frekvencia (PWM üzemmód)
Pontosság
Beállítási lépésköz
Kitöltési tényező (PWM üzemmód)
Beállítási lépésköz
Bemeneti tápellátás
Érintésvédelmi osztály

64 db
Tetszőleges 1 vagy 2 izzószálas autó izzólámpa
6 – 33V vagy 6 – 48V (kiépítéstől függően)
± (0,05V ± 0,2%)
0,1V
130W
Maximum 25A (programozható)
A programozott érték 0,4-szerese
A programozott érték 0,05-szorosa
± (0,2A ± 5%)
0,1A
DC vagy PWM
Fix frekvencia 100Hz vagy
Programozható 50 – 200Hz tartományban
Fix frekvencia esetén ±0,01%
Programozható frekvencia esetén ±0,1Hz
1Hz
1 – 99%
1%
3*400V AC / 10A
IP20
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Működési hőmérséklet tartomány
Relatív nedvességtartalom
Légköri nyomás
A vezérlő szekrény tömege
A vezérlő szekrény mérete
Az égető keret tömege:
Az égető keret mérete

+0˚C – +50˚C
max. 65%
87kPa – 107kPa
kb. 280kg
600*820*2100mm
kb. 40kg
1210*800*1650mm

Kapcsolat:
DeMaS Kft.
H-1046 Budapest, Pöltenberg u.23
Tel.: (+361) 399-0158
Fax: (+361) 369-6320
E-mail: info@demas.hu
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