SOUPRAVA PRO MÌØENÍ VLHKOSTI DØEVA V SUŠÁRNÌ
s regulační jednotkou STC - 15Re
Technická specifikace
Zaøízení se skládá z mìøících sond vlhkosti WS-16/B, teplotního èidla (může být součástí
čidla relativní vlhkosti vzduchu), sbìrnice SBR-6/BP, čidla relativní vlhkosti vzduchu a regulační
jednotky STC -15Re v plastové skøíòce s krytím IP-65. Regulační jednotka STC-15Re se umísuje
vnì sušárny, do vhodného prostoru pro pohodlnou obsluhu sušárny. Propojení se sbìrnicí SBR6/BP umístìnou v sušárnì (nejlépe za dveømi) je provedeno více ilovým kabelem jeho délku
urèí zákazník. Zaøízení umoòuje mìøení vlhkosti vysoušeného døeva až z osmi mìøících sond WS16/B, mìøení relativní vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu a poloautomatickou regulaci - topení,
vlhèení, vìtrání.
Sondy WS-16/B pro mìøení vlhkosti døeva vyuívají k vlastnímu kontaktu s mìøeným
materiálem ocelové vruty o prùmìru 3,5 a 4 mm. Délku vrutù volte v závislosti na tloušce
vysoušeného øeziva tak, aby špièka zašroubovaného vrutu dosahovala do poloviny jeho
tloušky. Šroubování vrutù je nejvhodnìjší provádìt pomocí akumulátorového šroubováku s
nastavitelným kroutícím momentem. Čidlo relativní vlhkosti vzduchu je vhodné umístit v
polovinì délky sušárny do výšky středu hráně na stěnu, kde suchý teplý vzduch vchází do
sušeného řeziva.
Délka propojovacích kabelù a jejich teplotní zatíitelnost je dodávána dle poadavku
zákazníka.

Pøevodní tabulka pro korekci vlhkosti bìných druhù døevin
Dřevina

Naměřená hodnota 1. řádek, skutečná hodnota ostatní řádky

Vlhkost v %

Smrk

8,0

9,0

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

Dub bílý

7,2

8,0

8,8

9,6

10,5 11,5 12,4 13,5 14,5 15,6 16,5 17,3 18,3 19,3 20,2 21,2 22,1 23,1

Buk

6,7

7,4

8,1

9,0

10,0 11,0 12,2 13,2 14,0 14,7 15,4 16,3 17,1 17,8 18,8 20,3 22,0 23,9

Jedle bílá

8,8

9,7

10,6 11,4 12,3 13,1 14,1 15,1 16,2 17,3 18,1 19,1 20,0 21,1 22,1 23,0 24,0 24,8

Jasan bílý

7,6

8,2

9,0

9,8

10,7 11,5 12,4 13,2 13,9 14,7 15,6 16,4 17,2 17,9 18,7 19,5 20,3 20,9

Lípa

7,5

7,9

8,8

9,5

10,3 11,1 12,0 13,1 14,0 14,9 15,9 16,9 17,8 18,7 19,6 20,6 21,5 22,2

Bříza

8,9

9,8

10,6 11,6 12,5 13,4 14,4 15,4 16,4 17,4 18,4 19,5 20,5 21,6 22,6 23,6 24,6 25,7

Mahagon

8,2

9,2

10,3 11,3 12,3 13,2 14,0 14,8 15,7 16,5 17,2 18,1 18,8 19,5 20,2 20,9 21,7 22,3

Javor

8,8

9,5

10,0 10,8 11,7 12,5 13,4 14,3 15,2 16,1 17,1 18,2 19,2 20,3 21,2 22,4 23,7 24,6

Vlašský ořech

8,5

9,4

10,3 11,2 12,1 13,0 13,9 14,8 15,7 16,5 17,3 18,3 19,2 20,1 20,9 21,8 22,7 23,3

Borovice

8,6

9,6

10,7 11,8 12,8 13,8 14,8 15,8 16,8 17,8 18,7 19,7 20,6 21,5 22,4 23,3 24,1 24,9

Jilm americký

7,6

8,1

8,7

Modřín

8,7

9,7

10,8 11,8 12,7 13,6 14,6 15,6 16,5 17,5 18,4 19,4 20,4 21,3 22,1 23,1 23,9 24,8

Olše

8,9

9,9

10,8 11,8 12,9 13,8 14,8 15,8 16,9 18,0 18,8 19,8 20,9 22,0 22,9 23,8 24,7 25,6

Topol

8,4

9,5

10,6 11,6 12,7 13,8 14,8 15,9 17,0 17,9 18,7 19,7 20,7 21,6 22,6 23,6 24,7 25,9

9,1

9,8

10,4 11,0 11,7 12,5 13,4 14,1 14,9 15,6 16,3 17,0 17,7 18,6 19,0

Popis mìøící a regulaèní jednotky STC - 15Re

Popis:

pozice

1 - levý displej
2 - pravý displej
3 - pøepínaè vlhkostních sond
4 - pøepínaè volby
5 – volič relativní vlhkosti vzduchu
6 – volič teploty
7 – přepínač : ohřev, sušení, ochlazování
8 – hlavní vypínač
9 – kontrolky stavu relé

Základní technické údaje
Rozsah mìøení vlhkosti dřeva
Rozsah mìøení rel. vlhk. vzduchu
Rozsah mìøení teploty
Rozsah regulace teploty komory
Rozsah regulace rel.vlhk. vzduchu
Chyba mìøení vlhkosti dřeva
Chyba mìøení rel. vlhk. vzduchu
Chyba mìøení teploty
Teplotní kompenzace měření
vlhkosti dřeva
Napájení
Krytí
Rozmìry v,š,h

: 5 - 90%
: 0 - 100% ( při teplotě –30..80°C )
: 0 – 110°C
: 0 – 99°C po 1°C
: 0 – 99% po 1%
: max.1% (5 - 25%),+- 3% (25 - 70%)
: ± 2,5% ( v rozsahu 5..95% a teplotě –30..80°C )
: ± 0,5oC,± 1 digit.
: z čidla teploty dřeva
: 220V / 50Hz
: IP - 65
: 370 x 275 x 140

Obsluha mìøícího pøístroje (horní orámovaná èást) :
Zapneme pøistroj vypínaèem (poz.8) a pøepínaè (poz.4) pøepneme do polohy A. Na
pravém displeji (poz.2) se zobrazí relativní vlhkost vzduchu v komoře. Pøepneme-li do polohy B,
zobrazí se na pravém displeji teplota komory. Na levém displeji (poz.1) je stále zobrazena
vlhkost dřeva. Pøepínaèem (poz.3) mùeme pøepínat jednotlivé mìøící sondy vlhkosti v sušárnì
a tím získat pøehled o vlhkosti sušeného døeva.

Obsluha regulátoru ( spodní orámovaná èást ) :
Levý volič (poz.5) slouí k nastavení požadované relativní vlhkosti vzduchu v sušárnì a jsou
mu pøiøazeny výstupy relé VĚTRÁNÍ a VLHČENÍ . Pravý volič (poz.6) slouí k nastavení
poadované teploty v sušárnì a jsou mu pøiøazeny výstupy relé VÌTRÁNÍ a TOPENÍ. Kontrolky
(poz.7) signalizují sepnutí jednotlivých relé.
Přepínačem (poz.7) navolíme OHŘEV, SUŠENÍ nebo OCHLAZOVÁNÍ, a tím omezíme
jednotlivá výstupní relé. To znamená, že v režimu OHŘEV nebude v činnosti relé VĚTRÁNÍ,
v režimu SUŠENÍ budou v činnosti všechny relé a v režimu OCHLAZOVÁNÍ nebude v činnosti relé
VLHČENÍ.

Výstupy :
1)
2)
3)
4)

rel. vlhkost vzduchu – nad nastavenou hodnotu + 1% sepne relé VĚTRÁNÍ
rel. vlhkost vzduchu – pod nastavenou hodnotu – 5% sepne relé VLHČENÍ
teplota komory – nad nastavenou hodnotu + 4°C sepne relé VĚTRÁNÍ
teplota komory – pod nastavenou hodnotu – 1°C sepne relé TOPENÍ ( hystereze ±1°C )

UPOZORNÌNÍ:

- nezasahujte do zapojení pøi neodpojeném elektrickém napìtí - hrozí úraz
elektøinou.
- pøi obsluze regulátoru se vdy øiïte návodem a pøíruèkou
k obsluze sušáren øeziva.
- hodnoty nastavujte postupnì - hrozí "rozkývání" regulace
- pro správnou funkci regulátoru je nutné stálé pøipojení
teplotního čidla !!!
- pøed vstupem do sušárny vypnìte hlavní vypínaè - hrozí opaøení !!!
- krytku čidla relativní vlhkosti udržujte v čistotě
- v pøípadì rozsvícení kontrolky u pojistky došlo k pøepálení pojistky a je
nutné ji vymìnit za novou

ZÁRUÈNÍ LIST
Souprava s pøístrojem STC - 15Re byla pøezkoušena a výrobce poskytuje kupujícímu
záruèní lhùtu od data prodeje.
Datum prodeje : .........................
Typ výrobku : souprava s mìøící jednotkou STC-15Re v.č. ………………………….
Záruèní doba : 24 mìsícù

Adresa uplatnìní záruky :
ELBEZ
Karlov 1175
594 01 Velké Meziøíèí
tel./ fax : 566 522 372, 566 520 372

....................
razítko a podpis

Mechanické a elektrické poškození vlivem nesprávné manipulace s
pøístrojem vyluèuje uplatnìní záruky.

Moné zdroje chyb pøi mìøení
Vlhkost lze mìøit ve smìru vláken /spojnice hrotù sondy je rovnobìná s vlákny/ a
kolmo na smìr vláken. Rozdíl tìchto zpùsobù mìøení bývá 0,5 - 1 %. Vlhkost namìøená
na okrajích kusu nemá dostateènou vypovídací schopnost, protoe je ovlivnìna
okolním prostøedím. Je-li vlhkost mìøeného materiálu vyšší ne asi 30%, dochází
k nasycení vláknin døeva vodou a mìøení ztrácí na své pøesnosti. Proto je význam
mìøení v oblasti nad 30% zejména v získání monosti vzájemného porovnání dvou
materiálù a nikoliv v pøesném urèení vlhkosti.
Rùzné druhy døev vykazují odlišné závislosti elektrického odporu na své vlhkosti. Z tohoto
dùvodu je návod doplnìn pøevodní tabulkou, ze které je mono rychle urèit správnou
vlhkost mìøeného materiálu.
První øádek tabulky SMRK je uvádìn v celých èíslech (od 8 do 25%), to znamená, e
mìøící køivka jednotky STC-15Re je cejchována na tuto døevinu. Ostatní øádky slouí pro
pøesné urèení vlhkosti uvedených druhù døev. V tabulce jsou uvedeny pouze základní
druhy bìnìji pouívaných døevin. Pokud hodláte provádìt mìøení na atypickém
materiálu, doporuèujeme namìøené výsledky porovnat s výsledky provedené váhové
zkoušky a zpracování vlastní pøevodní tabulky.
Mìøení vlhkosti døeva pøi teplotách pod 0oC (zmrzlého døeva) mùe být zatíeno
znaènou chybou zejména pøi jeho vyšší vlhkosti. Proto povaujte výsledky získané v
tomto pøípadì za velice pøibliné.

