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 Σζρρεσ,  27 / 01 / 2014 

Τηλεμετρία & καταγραφή DAIKIN Zeas με χρήςη ςυςτήματοσ Ultima  

 

1. Ειςαγωγή 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ αναφοράσ είναι θ ςφντομθ παρουςίαςθ του τελικοφ αποτελζςματοσ 

ςυνεργαςίασ/ςφνδεςθσ μεταξφ του ςυςτιματοσ ψφξθσ DAIKIN Zeas και του ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ καταγραφισ Ultima-1, τθσ εταιρίασ Polymechanics.   

 

Η προςωπικι μου εταιρία χρθςιμοποιεί εδϊ και αρκετά χρόνια τα καταγραφικά 

κερμοκραςιϊν τθσ προαναφερκείςασ εταιρείασ το οποία αποτελοφν ολοκλθρωμζνα 

ςυςτιματα τθλεμετρίασ, καταγραφισ, ελζγχου κερμοκραςιϊν και τθλεειδοποίθςθσ ςτον 

τομζα τθσ βιομθχανικισ ψφξθσ.      

 

2. Το ςφςτημα  

H ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι ζλαβε χϊρα ςε ζνα Super Market ςτθν πόλθ των Σερρϊν. Το εν 

λόγω κατάςτθμα λειτουργεί χάρθ ςτο Zeas τθσ DAIKIN εδϊ και 1,5 χρόνο. Για τον ζλεγχο των 

κερμοκραςιϊν των ψυγείων του καταςτιματοσ επιλζχτθκε το πιο πρόςφατο μοντζλο Ultima 

1b – Mb, το οποίο υποςτθρίηει το πρωτόκολλο ModBus.  Με τθ χριςθ του Communication 

Box τθσ Daikin, το ςφςτθμα μπορεί επιπλζον να ελζγχει/καταγράφει και τισ παραμζτρουσ του 

ςυγκροτιματοσ Zeas.         

 

Δεδομζνα από 
Zeas

Δεδομζνα από 
αιςκθτιρια 

κερμοκραςιϊν
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Το παραπάνω διάγραμμα παρουςιάηει τθν ροι πλθροφορίασ/ςθμάτων ολόκλθρου του 

ςυςτιματοσ. Τα δεδομζνα καταλιγουν ςτθν μονάδα καταγραφισ Ultima, όπου 

αποκθκεφονται και είναι προςβάςιμα τόςο τοπικά (κφρεσ USB/Ethernet, ενςωματωμζνθ 

Οκόνθ TFT 1,7”) όςο και απομακρυςμζνα μζςω INTERNET (TCP/IP). 

 

 
Άποψθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ καταγραφισ/τθλεμετρίασ Zeas & κερμοκραςιϊν  

(O μετατροπζασ RS485 to RS232 χρειάςτθκε μόνο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, λόγο 

παλαιότερθσ ζκδοςθσ του ςυςτιματοσ Ultima. Tο τρζχον μοντζλο υποςτθρίηει απευκείασ το 

πρωτόκολλο RS485) 

 

3. Λογιςμικό απεικόνιςησ δεδομζνων  

Το καταγραφικό ςφςτθμα Ultima χρθςιμοποιεί το λογιςμικό Ultima Easy Control για τθν 

απεικόνιςθ ςε πραγματικό χρόνο, κακϊσ και τθν περεταίρω επεξεργαςία των δεδομζνων 

καταγραφισ που ζχουν αποκθκευτεί (γραφιματα, reports κλπ.). Όπωσ προκφπτει από το 

αρχικό διάγραμμα ροισ, το εν λόγω λογιςμικό μπορεί να λειτουργιςει ςαν κεντρικόσ server 

ςυλλογισ δεδομζνων είτε τοπικά για ζνα μόνο ςθμείο/κατάςτθμα είτε απομακρυςμζνα για 

περιςςότερα ςθμεία/καταςτιματα. Για παράδειγμα ζνασ υπολογιςτισ ςτθν εταιρία μου 

ςυγκεντρϊνει τα δεδομζνα από 7 καταςτιματα Super Market τθσ ίδιασ αλυςίδασ.       

 

Στισ επόμενεσ 2 εικόνεσ παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα των παραμζτρων, ςτισ οποίεσ μπορεί 

να ζχει πρόςβαςθ ο χριςτθσ, μζςω του Easy Control ςε πραγματικό χρόνο. Αξίηει να 

ςθμειωκεί πωσ οι πρϊτεσ 2 τιμζσ είναι κερμοκραςίεσ ψυγείων, προερχόμενεσ από αναλογικά 

αιςκθτιρια τφπου PT100, ενϊ οι υπόλοιπεσ 13 παράμετροι αφοροφν το ςφςτθμα DAIKIN 

Zeas.     
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Δεδομζνα ςε Real time 

 

 
Δεδομζνα ςε Real time 
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Οι 2 τελευταίεσ εικόνεσ παρουςιάηουν τον τρόπο προβολισ των αποκθκευμζνων 

καταγραφϊν κακϊσ κι ζνα παράδειγμα απεικόνιςισ τουσ αντίςτοιχα. 

 
Άποψθ αποκθκευμζνων καταγραφϊν 

 

 

 
Διάγραμμα τιμϊν υψθλισ και χαμθλισ πίεςθσ ςυςτιματοσ Zeas  
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4. Μελλοντικζσ προοπτικζσ ςυςτήματοσ   

Τo ςφςτθμα καταγραφισ Ultima εξελίςςεται ςυνζχεια. Στο άμεςο μζλλον και ςε ό,τι αφορά 

τθν επικοινωνία του με το Daikin Zeas, κα λυκοφν τα παρακάτω ηθτιματα: 

 

- Ανάγνωςθ παραμζτρου για Error Code (3**03) 

- Ανάγνωςθ και των ψθφιακϊν μεγεκϊν μζςω Modbus 

- Δυνατότθτα μεταβολισ των παραμζτρων που επιτρζπει το Communication Box  
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