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Оперативна програма  

" Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 

 “Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 
 иновативни предприятия”  

 Договор 2007BG161PO003/1.1.1/2007СИП-02-22/SE-02  

 
 
  
 
 
 
 
 
 Модулният уред за безразрушителен контрол MULTITEST TE 010 е 

разработен по проект, финансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие чрез Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” съгласно договор 

2007BG161PO003/1.1.1/2007СИП-02-22/SE-02 между “ УНИТЕСТ 07” ЕООД  

и ЕТ „ ЕЛО-Пламен Пъшев” във връзка с изпълнението на Договор СИП-02-

22/25.03.2009г. 
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                                                                                                  1. Предназначение 

 

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

 Модулният уред за безразрушителен контрол MULTITEST TE 010 е 

предназначен да измерва термоелектродвжещото напрежение (ТЕДН) на 

метали и слави. Измерването може да се извършва при различни 

температури. Измерените величини могат да се записват в памет за по-

нататъшна обработка и да се изведат към компютър чрез USB изход. След 

определяне на границите на ТЕДН за дадена категория детайли, уредът може 

да се използва за селекция и отбраковка. 

 Модулният уред се състои от портативен уред, базов модул за 

зареждането му и термоелектричен преобразовател. 

  

Приложения: 

- класификация на непознати сплави; 

- сортиране на метали и сплави; 

- проверка на входящия и изходящ състав 

- проверка на сплави преди ремонт и заварка и др. 

  

 



                                                                                                                                     .               
-5- 

                                                                           2. Технически  характеристики 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1    ОБЩИ ПАРАМЕТРИ 

- Захранване на базовия модул 180-240 V AC 

- Консумация от мрежата  < 20 VA 

- Зарядно напрежение за уреда 8.8 VDC 

- Заряден ток 1 А 

- Захранване на уреда  акумулаторно, Li-Ion, 2х3,6 V/2.2 Ah 

- Консумация на уреда – в покой <100 mA 

- максимална <1.5 A 

- Заряд на акумулаторите  <3 h 

-    Време за автономна работа с едно зареждане  >5 h 

- Реле за отбраковка  NO, NC, 26V/ 2Amax 

- Самоизключване на уреда след 5 мин. 

- Самоизключване на уреда при спадане на батериите 

- Комуникационен изход  USB 

- Маса на уреда 

- Маса на базовия модул 

- Габаритни размери на уреда 225x115x45 

- Габаритни размери на базовия модул 145x80x70 

- Работна температура  0 – 40 оС 

- Относителна влажност  до 85% 

 без кондензация на влага 
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                                                                           2. Технически  характеристики 

 

2.2. РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРА 

- Температурна разлика между електродите < 80 оС  

- Максимално температура на горещия електрод 100 оС 

- Време за загряване  до 4 мин 

- Точност на подържаната температурна разлика ±0.2 о
С 

- Стъпка на  заданието за температурна разлика 0.1 оС 

 

2.3. ИЗМЕРИТЕЛ НА ТЕДН 

- Максимална стойност на ТЕДН по вход       ± 3 mV 

- Точност на измерването 2.5 % 

- Отчетена стойност в µV/ оС 

- Разделителна способност на отчета 0.1 µV/ оС 

  

2.4. ИНДИКАТОРЕН  БЛОК 

-   матричен индикатор  128 х 64 точки 

-   подсветка  бяла 

 

2.5. БЛОК ПАМЕТ 

- Брой на запаметяваните измервания до 999 

- Операции с паметта 

- Разглеждане на записите и таблицата 

- Предаване на записите към компютър 

- Запис на таблицата от компютър 

- Изтриване на записите 

 

2.6. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ 

- Външен диаметър 35 mm 

- Дължина 163 mm 
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                                                                                    3. Комплект на доставката 

 

3. КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА 

 

3.1.   Уред MULTITEST ТЕ 010 ............................................................... 1 бр. 

3.2.   Базов модул  MULTITEST ТЕ 010 .................................................. 1 бр. 

3.3.   Термоелектричен преобразовател .................................................. 1 бр. 

3.4.   Сигнален кабел ................................................................................ 1 бр. 

3.5.   USB кабел ........................................................................................ 1 бр. 

3.6.   Калъф ............................................................................................... 1 бр. 

3.7.   Опаковка .......................................................................................... 1 бр. 

3.8. Техническо описание ........................................................................ 1 бр. 

3.9. Програмно осигуряване .................................................................... 1 бр. 
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                                                         4.  Принцип на работа, описание на уреда 

 

4.  ПРИНЦИП НА РАБОТА, ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 

 

ПРИНЦИП НА РАБОТА 

 

MULTITEST TE 010 измерва термоелектродвижещото напрежение, 

което се получава при връзката на два метала при разлика в  температурата. 

Ефектът е същия, както при термодвойката и се нарича ефект на Зеебек. 

Ефект на Зеебек е преобразуването на температурните разлики 

директно в електричество -  при наличието на температурна разлика между 

два различни метала или полупроводници се създава напрежение. Това 

напрежение е от порядъка на няколко микроволта за един градус целзий 

температурна разлика. 

Преобразователят на уреда съдържа топъл и студен електрод и при 

допирането им до тествания метал се създава ТЕДН, което се измерва от 

уреда. За да може да се сравнява това напрежение при различни температури 

то се нормира, така че показанието на уреда е за един градус. 

 

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 

 

Модулният уред се състои от портативен уред, базов модул за 

зареждането му и преобразовател. 

 Базовият модул, освен за зареждане на акумулаторите на уреда, служи 

също и за захранването му в състава на автоматизирана система за 

комплексен безразрушителен контрол на механичните свойства и 

структурата на метални материали. В него освен захранващия блок, 

осигуряващ заряда на акумулаторите, е поместено и релето за селекция. 

Контактите на релето са изведени на куплунг.  
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                                                         4.  Принцип на работа, описание на уреда 

Уредът  е преносим, с удобна конструкция както за работа в полеви 

условия, така и в състава на поточна линия. Той  може да работи както на 

акумулатори, така и поставен на базовия модул, захранван от  мрежата. 

Конструктивно уредът  е на една платка. 

 От едната страна са бутоните и индикацията. Индикацията е матрична, 

течно-кристална с подсветка.  

От другата страна е процесорната система, която управлява целия уред 

и усилвателя на ТЕДН. От платката са изведени куплунзи за включване на 

преобразователя и USB комуникация.  

 Захранването на уреда е от вграден батериен   блок , който  съдържа  

дава   Li-Yon   акумулатора   3.6 V/2.2 Ah.  По време на зареждане уредът 

може да работи. 

 Блоковата схема на уреда е показана на фигура 1. 

Отделните блокове са: процесорен блок, блок за управление на 

нагревателя, усилвател на ТЕДН, АЦП, термоелектричен преобразовател. 

Процесорният блок управлява целия уред. Той определя 

температурата на топлия електрод и управлява така нагревателя, че 

температурната разлика със студения електрод  да съответства на зададената.  

 Паралелно с това измерва усиленото напрежение между топлия и 

студения електрод, преобразувано чрез аналого-цифров преобразовател 

(АЦП). На индикацията се дисплейва нормираното  напрежение за 1 оС 
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                                                         4.  Принцип на работа, описание на уреда 
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                                                         4.  Принцип на работа, описание на уреда 

 

Външният вид на уреда е даден на фиг. 2. 

 

 

Бутоните имат следните действия: 

- ON/OFF – включване /изключване на 

уреда; 

- стрелки наляво, надясно – предвижват 

курсора, който указва активния режим или 

параметър; 

- стрелки нагоре, надолу – предвижват 

курсора, настройват параметъра. При 

задържането им стойността на  параметъра 

се променя бързо; 

- ENTER – влизане в режим; 

- BACK  - връща предишния екран; 

- SAVE – запомня измеренaтa стойност. 

            

 

           

 Фиг. 2 

 

В горния ляв ъгъл на дисплея символ за батерия указва нивото на 

разреждане на акумулатора и зареждането му. При разреждането му (знакът е 

празен) уредът се самоизключва. 

Куплунзите за включване на термоелектричния преобразователи и USB 

изхода са в предния край на уреда – фиг. 3. 
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                                                         4.  Принцип на работа, описание на уреда 

 

 
 

Базовият модул осигурява зареждането на акумулаторите на уреда. 

Захранването е изпълнено като импулсно. В състава на базовия модул е 

поставено и релето за селекция. Контактите му са изведени на купунг - фиг.4. 

 

 

 

Фиг 4. 

За използване на куплунг реле към него се свързва сигналният кабел. 

Проводниците са както следва:  

Жълт – зелен  – нормално отворен контакт NО 

Жълт – кафяв – нормално затворен контакт NC 
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                                                         4.  Принцип на работа, описание на уреда 

 

В комплекта се предоставя и термоелектричен преобразовател. Той 

има два електрода -  топъл и студен. Топлият електрод е централен. Има 

предвидени нагревател и елемент за измерване на температурата.  

Студеният електрод е пръстеновиден и термично свързан с металния 

корпус. Неговата температура също се измерва. Уредът измерва 

потенциалната разлика между двата електрода. 

Двата електрода са на резба и могат да се сменят. Предвидени са два 

комплекта електроди – медни и титанови. Електродите трябва да се сменят в 

комплект. При замърсяване на електродите те могат да се почистят с финна 

шкурка.  

За извършване на измерването преобразователят се хваща за дръжката и 

върхът му  се притиска върху тествания метал, до допирането на студения 

електрод до изпитвания материал.  

 

 

 

 

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ 

„ЕЛО” ЕТ 

Гр. София, ж.к. Лагера, бл. 19, вх.Б 

Тел. 02-952-37-65 

         02-952-65-35 

www.elo-bg.com 

elo@engineer.bg  
 


