
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ
ТАБЛО С ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ

КОМПОНЕНТИ

DL 2104G

Tаблото дава възможност да се извършват важни опити с
индустриални електрически инсталации. Върху предния
панел е нанесена мнемосхема, на която с подходящи
символи са обозначени компонентите и се намират техните
изводи - 2 мм за управляващо ниско напрежение и 4 мм
обезопасени изводи за свързване към мрежово напрежение.
Таблото включва:

 1 захранване, 24 V
 1 двуполюсен ключ, 1 - 0 - 2
 1 термореле
 2 таймера
 5 бутона
 5 сигнални лампи
 5 дистанционно управляеми прекъсвачи с подходащи

помощни контакти
На гърба на таблото има превключватели за въвеждане на
неизправности от учителя.
Таблото е снабдено с комплект свързващи кабели.
Захранване: еднофазно от мрежата.
Забележка: Може да се свърже към PLC като DL 2210A или

DL 2210B.
Принадлежности: таблото с електромеханични компоненти
може да се използва заедно с двигател на Дахландер като DL
2102D или двигател с кафезен ротор като DL 10115AV.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛ С КАФЕЗЕН
РОТОР

DL 2123

Таблото позволява симулацията на пускови системи за
мотори с кафезен ротор. Върху предния панел е нанесена
мнемосхема, на която с подходящи символи са обозначени
компонентите: бутоните, контактите на терморелето,
контакторните намотки и сигналните лампи и са
разположени изводите им. Освен таблото, системата
включва трифазен асинхронен двигател за ниско напрежение
- 42 V, с основа и изводи за улесняване на връзката със
симулационното табло. Оборотомер, свързан с оптичен
датчик позволява измерването на скоростта на въртене на
мотора.
Освен това магнитнотермичният превключвател и
аварийният ключ позволяват незабавно прекъсване на
захранващата верига в случай на претоварване и късо
съединение.

С тази система ученикът ще се запознае със схемите за:
 Дистанционен пуск на трифазен асинхронен двигател
 Дистанционно реверсиране
 Дистанционен пуск звезда - триъгълник
 Дистанционно превключване на полюсите на двигател

на Дахландер
 Дистанционен пуск звезда - триъгълник и

реверсиране
Проверката и автоматичното управление се извършват с PLC.



АВТОМАТИЗАЦИЯ

РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА DC ДВИГАТЕЛ

DL 2125

Системата е разработена за изучаване на PLC
техниката при регулиране на скоростта на separately
excited постояннотоковите двигатели. Регулирането
на скоростта включва два контролни контура:
хардуерен токов контур за свърхтоково ограничаване
и скоростен контур с външен PLC контрол. Измерване
на скоростта с тахогенератор или с оптичен датчик
през преобразовател на честота/ напрежение.
Скоростта се задава чрез потенциометър или
превключватели под контрола на PLC. PI контролера
модулира PWM верига, която управлява усилвателя
на мощност, изразяваща се във включване на
транзистор. Възможности за ускоряване или спиране
на програмирането. Тахометър за скоростта,
напрежението и тока на котвата; свързването с PLC
чрез клеми или конектори.
Системата разполага с DC permanent magnet motor, a
DC тахогенератор, датчик и ръчна барабанна
спирачка.
Мощност: 48 Vdc, 5 A.
Tахометричен сигнал: 180 V при 3000 обм.
Захранване: еднофазно от мрежата.
Окомплектовано с кабели, ръководство на учителя и
работни формуляри за учениците.
С тази система учениците ще могат да се запознаят с:

• Контрол на скоростта отворен цикъл
• Контрол на скоростта затворен цикъл
• Използване на  PLC за измерване на скоростта
• Ускоряване или спиране на програмирането
• Наблюдение на коефициента на запълване

Заб.: Може да се свърже с PLC като при DL 2210B.

Доставя се заедно с учебно помагало.
Захранване: еднофазно от мрежата
Забележка: Може да се присъедини към PLC като DL 2210A
или DL 2210B.


