
Индустриална мрежа за мониторинг и контрол  
на температурни процеси 

“esa net 5.10” 
 

Индустриалната мрежа за мониторинг и контрол на температурни процеси “esa net 5.10” 
служи за отчитане и събиране на температурни данни в дадено производство посредством 
устройства наречени температурни-архиватори и термоконтролери-архиватори. 
Устройствата се свързват в една обща мрежа с компютърна станция (РС). Обменът на 
данните между устройствата и компютърната станция се извършва по двупроводна линия. 
Използва се стандартен RS485 протокол за обмен на данни между устройствата и 
компютърната станция. Скоростта на предаване на данните по линията е 19,2 Kbps. 
Индустриалната мрежа се състои от следните звена: 

 
- Устройства (температурни-архиватори) 
- свързваща шина (мрежа - двупроводна линия) 
- компютърна станция (РС) 
- софтуер (esa_net_5.10.exe) 

 
 

1. Устройства 
Устройствата включени в индустриалната мрежа са температурни-архиватори или 
термоконтролери-архиватори (Рис.1) от типа: TCA4-1, TCA4-2, TCA4-1I, TCA4-2I. На гърба 
на всяко устройство има монтирано телефонно гнездо 6Р4С, което служи за свързване на 
устройството в индустриалната мрежа. За обмена на данни в мрежата по двупроводна линия 
се използва стандартен RS485 протокол. Устройствата имат вградена енергонезависима 
памет за съхраняване на данни с обем 8192 записа (файл с големина 586KBt). Те имат 
батерийно захранване 3V за поддръжка на реално часово време и дата (Рис.2). Когато е 
подадено захранващо напрежение, всяка минута в EEPROM памет на всяко устройство се 
записва текущата температура и състоянието на основните параметри (T, h, Mode). 
Максималният брой устройства включени в една индустриална мрежа към един USB-порт на 
компютърната станция не могат да бъдат повече от 31. 

 

                                      
          Рис.1                                                          Рис.2 

 
 

2. Свързваща шина 
Свързващата шина представлява дву-проводен или четири-проводен плосък телефонен кабел 
тип “RJ11”, “RJ12” осъществяващ физическата връзка между отделните устройства и 
компютърната станция. Общата дължина на кабелите не бива да превишава 1000м. Всеки 
един свързващ кабел завършва с телефонен конектор “6P4C” за бърза и удобна връзка между 
устройствата. Шината се изгражда като “последователна” структура. Започва с RS485 
адаптер (преобразувател) “USB-A / 6P4C” и завършва с заглушка 240 Ома (Рис.3). Шината се 
свързва с един от USB входовете на компютърната станция. 
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Рис.3 

 
3. Компютърна станция 

За компютърна станция се използва стандартен персонален компютър, който има поне един 
свободен USB вход, и има инсталирана платформа Win98, Windows XP или Win7÷Win10. 
 

4. Софтуер 
Програмата, с която се осъществява комуникацията на всички устройства свързани в 
мрежата с компютърната станция се нарича “esa_net_5.10.exe”. Тя е предназначена за работа 
в средата на Win98, WinXP и Win7÷Win10. Програмата не изисква предварителна 
инсталация и се стартира директно от папката, в която се намира. Преди да бъде стартирана 
програмата в компютъра  трябва да е инсталиран USB-драйвера “CDM v2.12.00 WHQL 
Certified.exe”. При стартиране на програмата се отваря следния диалогов прозорец:  
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             Рис.4 



 
В горното поле на програмата “PC connection” са разположени три бутона, с помощта на 
които се избира USB порта (входа) на компютъра, към който е включена мрежата 
(свързващата шина). С бутона “Scanning” се сканират всички USB портове на компютъра. 
Мрежата трябва да е предварително включена. Чрез използване на стрелката горе в ляво се 
избира активния порт (примерно COM5). Натиска се бутон “Connect” и се осъществява 
връзката на програмата с мрежата, към която са включени устройствата. С помощта на 
бутона “Disconnect” може да се прекъсне връзката с мрежата, а чрез натискане на бутона 
“Exit” се излезе от приложението. Програмата може да осъществява връзка с USB портове с 
номера от COM1 до COM64. 
След като е осъществена връзката, програмата сканира мрежата и се свързва с устройството 
с най-малък адрес. В квадратчетата на полето “Devices connection” се зарежда адреса и 
текущите данни на даденото устройство. Може отново да сканирате наличните устройства в 
мрежата, чрез натискане на бутон “Scanning”. При тази команда програмата сверява 
часовника и датата на всяко едно налично устройство с тези на компютъра и осъществява 
връзка с устройството с най малък адрес, като го изписва в полето “Node address:” (в случая 
001). Часовникът на компютъра се вижда в дясната част на програмата. В полетата “Current 
Temperature:” (текуща температура), “Set Temperature:” (зададена температура), “Control 
mode:” (режим на работа) и “Hysteresis:” (хистерезис) се изписват данните, които се 
съхраняват в избраното устройство. 
В бялото поле по-долу се изписва историята на събитията произтичащи при работа с 
програмата, броя на записите и обема на паметта на текущото устройство. При стартиране на 
програмата  автоматично се създава служебен файл с разширение *.log , където се записва 
историята на произтеклите събития. Името на файла съдържа текущата дата (log_161202.log). 
Предвидено е всеки ден след 00.00 часа да се създава нов служебен файл с разширение *.log 
(Рис.5).  
 

 
Рис.5 

 
В директорията, в която се намира програмата и служебните файлове е разположен и файла 
“esanet.ini”. В него се съхранява заглавието на приложението, както и паролата за достъп на 
оператора до допълнителните функции на програмата  (“Advanced” – functions). Този файл не 
трябва да се изтрива и винаги трябва да е в една и съща папка заедно с програмата 
“esa_net_5.10.exe”. 
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Допълнителните функции на програмата са седем (Рис.7): 
 
 “Read node”  - четене съдържанието на паметта на избраното устройство, 
 “Read all nodes” - автоматично четене съдържанието на всички устройства, 
 “Set record time” - задаване интервала на запис на текущите данни (1 ÷ 30min), 
 “Set control mode” - задаване режима на работа (нагряване/охлаждане), 
 “Set temperature” - задаване температурата на регулиране,  
 “Set hysteresis” - задаване на хистерезис, 
 “Change password” - смяна на паролата за достъп до допълнителните функции, 
 “Close”  - изход от допълнителните функции. 
  
Достъпът на оператора до допълнителните функции на програмата е възможен след 
въвеждане на парола. При натискане на бутона “Advanced” се отваря нов прозорец (Рис.6), 
където се въвежда паролата и се потвърждава с бутона “OK” или с клавиша “Enter”. 
Първоначалната парола за достъп е “esa”. 
 

 
Рис.6 

 
След въвеждане на паролата за достъп в долната част на програмата се добавя ново поле 
“Advanced:” (Рис.7). 
 
 

 
Рис.7 
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При натискане на бутона “Read node” (четене на устройство) програмата прочита 
съдържанието от паметта на избраното устройството. Прехвърля данните в паметта на 
компютъра. Нулира паметта на устройството. В директорията, в която е стартирана 
програмата се създава текстови файл с прочетените от устройството данни (рис.5). Името на 
създадения файл се състои от номера на устройството и текущата дата. Файлът е с 
разширение *.txt (Пример: n004_170105.txt). Ако в рамките на деня се наложи неколкократно 
четене на паметта на устройството, то данните се добавят към вече съществуващия файл на 
избраното устройство. Преди да се прочете паметта на устройството текстовия файл 
трябва да бъде затворен. 
При натискане на бутона “Read all nodes” (автоматично четене на всички устройство), 
горната процедура се повтаря автоматично за всички устройства, като се създават текстови 
файлове за всяко едно устройство включено в мрежата. 
Ако по време на четене прекъсне връзката с дадено устройство или спре тока програмата не 
нулира данните на устройството. Създадения текущ текстови файл е непълен и трябва да се 
изтрие. След възстановяване на връзката при повторно четене на устройството програмата 
ще създаде нов текстови файл със същото име. 
Създадените текстови файлове могат да бъдат отваряни с различни стандартни текстови 
програми, като “Notepad”, “Microsoft Word” и др. Ако се използва “Notepad” се препоръчва 
избор на шрифт “Courier New” с размер “Size 11”.  
Текстовите файлове могат да бъдат импортирани в “Microsoft Excel”. 
Информацията, която се съдържа в текстовите файлове е структурирана в табличен вид (в 
колони), като най-отгоре е изписан номера на устройството (Рис.9): 
 

- колона ”Records”  - номер на запис (от 1 до 8192) 
- колона “Date”  - текуща дата 
- колона “Time”  - текущо време 
- колона “Event”  - събитие (операция) 
- колона “Real T”  - текуща температура 
- колона “Set T”  - зададена температура 
- колона “Hyst.”  - зададения хистерезис 
- колона “Mode”  - режим на работа 

 

 
Рис.9 
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Текущите данни се записват в паметта на устройството всяка минута. Това се вижда в 
колонка “Time” на текстовия файл (рис.9). Освен на всяка минута в паметта на устройството 
се прави запис и в случаите, когато се прави настройка на някой от програмируемите 
параметри, когато прекъсне захранващото напрежение или когато има проблеми с 
термосензора. 
 
Легенда на събитията: 
 
 NML - нормална работа (запис на данни на всяка минута) 
 SET - настройка на параметър (T, h, mode, record time) 
 PWR - прекъсване на захранващото напрежение 
 ERR - прекъснат или даден накъсо термосензор 
 
Промяна на интервала на запис “tr” на избраното устройство се извършва, чрез натискане на 
бутона “Set record time”. Отваря се диалогов прозорец (Рис.10) , където се въвежда желания 
интервал за запис на температурните данни в диапазона от 1 до 30 минути. 
 

 
Рис.10 

 
Промяна режима на работа на избраното устройството се извършва, чрез натискане на 
бутона “Set mode”. Отваря се диалогов прозорец (Рис.11), където се избира “Heater” 
(Нагряване) или “Cooling” (Охлаждане). 
 

 
Рис.11 

 
Промяна температурата на регулиране на избраното устройството се извършва, чрез 
натискане на бутона “Set temperature”. Отваря се диалогов прозорец (Рис.12), където се 
избира желаната температура в посочения диапазон. (Според типа на устройството 
програмата автоматично определя посочения диапазон). 
 

 
Рис.12 

 
Промяна на хистерезиса на избраното устройството се извършва, чрез натискане на бутона 
“Set hysteresis”. Отваря се диалогов прозорец (Рис.13), където се избира желания хистерезис 
в посочения диапазон. (Според типа на устройството програмата автоматично определя 
посочения диапазон). 
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Рис.13 

 
Промяната на паролата за достъп на оператора се извършва с натискане на бутон “Change 
password”. Отваря се диалогов прозорец с две полета, в които се изписва два пъти новата 
парола. Потвърждава с “OK” (Рис.14). Дължината на паролата може да бъде от 1 до 32 
символа. 
 

 
Рис.14 

 
 
Внимание: За правилния обмен на информация между компютърната станция и 
устройствата в мрежата е необходимо да са спазени следните условия: 

- да е осигурено захранващо напрежение към устройствата, 
- да е осъществена физическата (електрическата) връзка между устройствата и 

компютърната станция. 
- предварително на компютърната станция да е инсталиран драйвера 

“Driver_FT232R.exe” или “CDM v2.12.00 WHQL Certified.exe” 
- компютърът да е включен и да е стартирана програмата “esa_net_5.10”. 

 
Ако някое от посочените по-горе условия не е спазено при стартиране на програмата 
“esa_net_5.10”, на монитора ще се появи следното съобщение: 
 

 
Рис.15 

 
Следва да се натисне бутон “OK”. Да се открие и отстрани причината за нарушения обмен на 
информация и да се натисне бутона “Scanning” за да се възстанови връзката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ЕСА Контрол” ЕООД - Габрово, 5300;  тел./факс: 066-860543;  E-mail: office@esa-control.com  

(Януари, 2017г.) 

 7


