
Když KARCHER, největší světový výrobce
tlakových čistících zařízení, oslovil
firmu imc s požadavkem vývoje mobilního
měřicího systému, jeho požadavky byly
velmi speciální. Na jedné straně měl být
systém použit v mobilních aplikacích u
zákazníků, na druhé straně pak bylo
požadováno měření vzorků a prototypů
přímo ve firmě KARCHER. Tyto zkoušky
slouží ke zlepšení kvality výrobků KAR-
CHER, jejich komponent a částí.

Základem projektu pro KARCHER se stal
měřicí systém µ-MUSYCS firmy imc. Tento
mobilní systém se svou schopností auto-
startu a řadou funkcí představuje vhodný
nástroj pro daný úkol. Speciální kryt
dělá systém robustní, odolný drsným okol-
ním podmínkám. Protože systém je namon-
tován přímo na agregátu čistícího
zařízení, musí při venkovní zkoušce
odolat teplotě okolí od 0°C do 45°C a
navíc při uskladnění musí odolat teplotě
od –20°C do 85°C. V takových podmínkách
hraje významnou roli provozní bezpečnost
a spolehlivost veškerého technického
vybavení.

Požadované schopnosti sběru dat byly:
3 x napětí (400V); 3 x proud (20A); 1 x
otáčky; 8 teplot (termočlánky); 1 průtok
(snímač průtoku vody). Nezbytný byl též
spřažený výpočet dat a jejich vyhodno-

cení, stejně jako možnost výstupu
výstražných signálů.

Realizovaný systém lze díky speciálně
přizpůsobenému software nastavit pro
rozdílné úlohy. Předdefinované konfigu-
race zkoušek dovolují extrahovat maximum
informací podle požadavků jednotlivých
testů. Uživatelské rozhraní nevyžaduje
rozsáhlé školení pro to, aby systém byl
nastaven, nastartován a zastaven.

V systému jsou ukládána naměřená data
z testů prováděných u zákazníka stejně
jako z dlouhodobých zkoušek prováděných
ve firmě. Ethernet interface umožňuje
propojení s PC a umožňuje tak přesun dat
ze systému do počítače. Pro samostatná
měření je PC zapotřebí pouze pro konfigu-
raci systému a pro závěrečné vyhodnocení
dat po doměření. Analýzy měření zajišťuje
program speciálně vyvinutý pro tento
účel. Spolu s daty popisujícími test,
která jsou uložčena na datovém serveru
tento program zajišťuje i závěrečný
výtisk dokumentu o kompletní zkoušce.

snadno použitelný konfigurační software umožňuje
snadné nastavení měřicího systému

ukládají se pouze důležitá data mycího cyklu

integrovaný generátor zpráv umožňuje reportovat
každý krok, který technici provedli během testu
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