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S

tanowisko dydaktyczne do e-learningu programowania sterowników PLC w zakresie regulacji ciśnienia jest przeznaczone dla szkół, uczelni i centrów kształcenia (automatyka, programowanie PLC, mechatronika). Stanowi także dobrą bazę treningową dla inżynierów utrzymania ruchu. Stanowisko wykonane jest z aluminiowych profili
zamkniętych. Na powierzchni blatu przedniego zamocowany jest model fizyczny układu regulacji ciśnienia, wyposażony w sensory i aktuatory połączone poprzez układ separacji galwanicznej ze sterownikiem użytkownika PLCu
i sterownikiem zabezpieczeń PLCz. Sterownik zabezpieczeń nie pozwala na wygenerowanie błędnych stanów sterowania. Układ zaworów, regulatorów ciśnienia i pomp umożliwia sterowanie ciśnieniem i podciśnieniem w zbiorniku.
Zdalny dostęp do stanowiska umożliwia serwer pomiarowy, do którego jest podłączony sterownik użytkownika PLCu
i pulpit operatora MHI oraz kamery CCD skierowane na elementy stanowiska. Stanowisko jest wyposażone w sprężarkę
pneumatyczną. Użytkownik stanowiska nie ma dostępu do sterownika zabezpieczeń PLCz oraz nie jest zorientowany
w istnieniu zabezpieczeń w postaci układów separacji galwanicznej. Stanowisko dydaktyczne umożliwia realizację
efektów kształcenia ujętych w podstawach programowych1 w obszarze E – elektryczno-elektronicznym w zawodach: Monter mechatronik 742114 i Technik mechatronik 311410 w kwalifikacjach:
 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Wymiary:

800 x 850 x 1650 mm (S x G x W)

Zasilanie:

230 V, 50/60 Hz, 900 W

Waga:

ok. 60 kg

Kompresor tłokowy bezolejowy: 8 bar
Deklaracja zgodności CE
Sterownik PLC i pulpit operatora HMI (IDEC); inne na życzenie
Wykonywane w wersji
		
1




e-learningowej,
stacjonarnej z lub bez sterownika zabezpieczeń

Rozporządzenie MEN z dnia 07.12.2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
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T

he stand is intended for schools, universities and teaching centres specialising in automation, PLC
programming and mechatronics. It can also be used as a training tool by maintenance engineers. The stand
is made of aluminium closed profiles. On top of the front table a physical model of a pressure control system
is mounted. The model is equipped with sensors and actuators connected by means of a galvanic separation
system with the user PLC (PLCu) and the protector PLC (PLCs) which prevents the generation of erroneous control
conditions. The system of valves, pressure regulators and pumps enables to control the pressure in the tank. Remote
access to the stand is enabled via a measuring server to which the user PLC is connected together with the user
panel (MHI) and the CCD camera. The stand is also equipped with a pneumatic compressor. The user has no access to
the control PLC and is not aware of the application of the system of galvanic separation. The stand support a didactic
process in the field of e-electronic and e-electric teaching of mechatronics fitters (742114) and mechatronics
technicians (311410) directed at the development of the following qualifications1:
 E.3. Assembly of mechatronic devices and systems;
 E.4. Operation of mechatronic devices and systems;
 E.18. Maintenance of mechatronic devices and systems;
 E.19. Design and programming of mechatronic devices and systems.
Dimensions:

800 x 850 x 1650 mm (W x D x H)

Power:

230 V, 50/60 Hz, 900 W

Weight:

ca. 60 kg

Oil-free piston compressor:

8 bar

CE declaration of conformity
PLC and HMI (IDEC); other if requested
Available in following versions  E-learning,
			  Local with or without control PLC
1

Regulation of the Ministry of National Education on 07.12.2012 on the core curriculum
for vocational educationch
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