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REZUMAT 

 

Teza conţine:   56  pagini,   43  ilustrații,   9  tabele,   7 scheme electrice,  20 surse 

bibliografice. 

Cuvinte cheie:  vase pentru vin, ciller, compresor elicoidal screw, motor-ventilator, 

condensator, vaporizator multitubular, sistem frigorific, variator de frecvență,senzor de 

temperatură,valvă motorizată,  controler de automatizare. 

Scopurile principale  ale tezei: 

1. Verificarea și descrierea echipamentelor frigorifice tipice  de generare a frigului 

artificial ;  

2. Calculul puterii motoarului pompei  de circulație a agentului termic dintre bazin și ciler; 

 3. Descrierea controlerelor de automatizare a cillerului şi a dulapului de stabilizare 

automată  a temperaturii de fermentare a mustului în tancuri; 

În capitolul 1  se face o descriere a echipamentelor frigorifice tipice de generare a frigului 

artificial, inclusiv  o verificare de corespundere a cillerului de răcire cu glycol  a mai multor 

tancuri de fermentare a mustului și păstrare a vinului. Sunt  menţionate echipamentele principale 

ale acestui ciller cu datele tehnice şi caracteristicile lor. 

În capitolul 2 Se calculează parametrii schemei echivalente a   pompei de circulaţie a 

glicolului dintre vasul de acumulare și  cillerului KAPPA REV 90.2. Se selectează variatorul de 

frecvență pentru motorul ce antrenează pompa de 22kw 

În capitilul 3 Sunt alese și descrise elementele de automatizare generală. Este ales şi 

descris, de asemenea, controlerul universal SIMATIC S7 1200, care constituie elementul 

principal al dulapului de automatizare şi stabilizare a temperaturii tancurilor de 

fermentare/păstrare a mustului.  În final sunt anexate schemele electrice principale ale acestui 

dulap. 

În capuitolele 4 şi 5 sunt prezerntate aspectele tehnico-economice ale proiectului şi 

securităţii activităţii vitale. 
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SUMMARY 

 

The thesis contains: pages, illustrations, tables, electrical schemes, bibliographic sources. 

Keywords: wine vessels, ciller, screw compressor, motor-fan, condenser, multi-tube 

evaporator, refrigeration system, frequency converter, temperature sensor, motorized valve, 

automation controller. 

The main aims of the thesis: 

1. Checking and describing typical refrigeration equipment for artificial air generation; 

2. Calculation of the heat pump circulation pump motor power between the tank and the 

cage; 

 3. Description of the automation controllers of the ciller and automation shield 

temperature stabilization cabinet in tanks; 

In Chapter 1, a description of the typical refrigeration equipment for artificial air 

generation, including a glycol cooling cylinder compliance check of several fermentation tanks 

of wine and wine storage, is made. The main equipment of this engine is mentioned with their 

technical data and characteristics. 

In Chapter 2 Calculate the parameters of the equivalent glycol circulation pump scheme 

between the storage vessel and the KAPPA REV 90.2 ciller. Select the frequency converter for 

the motor that drives the 22kw pump 

In Cap. 3 General Automation Elements are selected and described. The SIMATIC S7 

1200 Universal Controller, which is the main element of the automation and temperature 

stabilization cabinet of fermentation / storage tanks, is also selected and described. Finally, the 

main electrical diagrams of this cabinet are attached. 

Chapters 4 and 5 present the technical and economic aspects of the project and the vital 

activity security. 
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