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REZUMAT 

 

        În cadrul lucrării date a fost proiectat un sistem electronic pentru automatizarea 

și monitorizarea unui ansamblu de camera frigorifice pentru refrigerarea și păstrarea 

produselor. Sistemul proiectat reprezintă o necesitate pentru deținătorii de depozite 

frigorifice, deoarece sistemul dat deține control absolut asupra procesului de lucru a 

instalației frigorifice, ce duce la menținerea unor parametric vitali pentru păstrarea și 

refrigerarea corectă a produsului. 

         Implementarea acestui proiect presupune o mulține de avantaje, precum: 

micșorarea cheltuielelor de întreținere, fiabilitate sporită, economie de energie 

consumată, creșterea sporită a calității produsui păstrat. Un alt factor important este 

monitorizarea continuă a procesului de lucru a utilajului precum și posibilitatea de 

modificare a unor parametric de lucru.  

       Punerea în funcțiune a proiectului dat presupune costuri inițiale mai mari dar care 

rapid se vor răscumpăra, datorită monitorizării factorilor și parametrilor de lucru a 

instalației și excluderii defectelor spontane ale componentelor sistemului frigorific 

dar și posibilitatea planificării lucrărilor de mentenanță corespunzătoare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

 

SUMMARY 

 

In the given work was designed an electronic system for the automation and 

monitoring of a refrigeration chamber assembly for refrigeration and storage of 

products. The designed system represents a necessity for the owners of refrigerated 

warehouses, because the given system has absolute control over the working process 

of the refrigeration installation, which leads to maintaining vital parameters for the 

correct storage and refrigeration of the product. 

         The implementation of this project implies a lot of advantages, such as: the 

reduction of maintenance costs, increased reliability, energy consumption, increased 

quality of the preserved product. Another important factor is the continuous 

monitoring of the working process of the machine and the possibility of modifying 

some working parameters. 

       The commissioning of the given project implies higher initial costs but which 

will quickly be redeemed, due to the monitoring of the working factors and 

parameters of the installation and the exclusion of spontaneous defects of the 

components of the refrigeration system but also the possibility of planning the 

corresponding maintenance work. 
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INTRODUCERE 

      Automatizarea unui proces este esențială pentru a creșterea productivității, scăderea consumului 

de energie, creșterea eficienței întreprinderii și pentru diminuarea pierderilor de producție sau 

depozitare. În depozitele frigorifice, depozitele de legume și fructe este necesar a se menține 

anumiți parametri de temperatură și umiditate.Abaterea de acești parametri duce la pierderea 

calității produsului depozitat. 

   Odată cu automatizarea sistemului frigorific apare și necesitatea monitorizării acestuia, prin care 

are loc informarea departamentului tehnic despre starea funcțională a sistemului frigorific. În cazul 

în care mai este necesară ajustarea parametrilor de lucru în funcție de o anumită perioadă din an sau 

funcție de gradul de maturitate al produselor, sunt nevoie de niște rapoarte de temperatură și 

umiditate și intervenția cât mai rapidă în modificarea acestor parametric.  

   În acest caz apare necesitatea utilizării unui sistem de monitorizare de la distanță, sistem care 

oferă instantaneu informații despre temperatură și umiditate din care pot fi extrase valori de analiză. 

În plus, sistemul de monitorizare de la distanță ajută la modificarea parametrilor de lucru direct de 

la un computer fără a fi necesară prezența personalului la sistemul monitorizat.  

   La camerele frigorifice pentru păstrarea legumelor și fructelor în care umeditatea și temperatura 

sunt vitale pentru păstrarea îndelungată a produselor în stare proaspătă este necesară  o monitorizare 

continuă. În cadrul acestui proiect se va proiecta un sistem de monitorizare la distanță a unui set de 

camere frigorifice pentru a avea acces mereu la instalația frigorifică. Chiar dacă suntem la birou, 

într-o călătorie de afaceri sau în vacanță, avem nevoie să cunoaștem sigur dacă sistemul 
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functionează corect. Nu este necesar să contactăm angajații ci doar să ne conectăm printr-o 

conexiune la Internet direct la sistemul nostru de monitorizare și să urmărim instalația și produsul 

pus la păstrare. 

   Proiectul dat nu este finisat până la sfârșit, deoarece cuprinde un domeniu foarte vast ce nu e 

posibil de studiat în întervalul de timp dat. Pentru elaborarea acestui proiect este nevoie mai întâi de 

analizat principiul de funcționare a instalației frigorifice dar și nuanțele de lucru. Apoi urmează 

alegerea senzorilor și sondelor corespunzătoare, și deja este partea de programare a controlerului de 

bază a sistemului. Sistemul este proiectat pentru automatizarea și monitorizarea procesului de 

refrigerare, păstrare a produselor în camere frigorifice. Programarea controlerului de bază are loc în 

softul TIA Portal, este un soft elaborat de către Siemens și este unul cu plată, al cărui preț variază de 

la 500$ până la 2500$, în dependență de instrumentariul ce-l conține softul. 

    Persectiva de bază rămâne implementarea proiectul dat pentru instalație concretă. 
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