
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ (PLC)

Програмируемият логичен контролер (PLC) дава възможност да се управляват машини и
съоръжения с помощта на последователна логика, която заменя обичайните
електромеханични платки, като така се икономисват релета, таймери и броячи. Нещо
повече, основно предимство за използването на PLC е гъвкавостта защото те могат да бъдат пре -
програмирани с промишлени характеристики, благодарение на възможността да се използват в
тежки работни условия, тяхната надеждност и безопасност, типични за солидните държавни
стандарти, при които няма подвижни части, така и възможността да се обработват аналогови
сигнали.

ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕН
КОНТРОЛЕР – 36 ВХ/28 ИЗХ

DL 2210B

Модулът DL 2210B представлява програмируем контролер,
който съчетава  високи постижения с лекота в обслужването за
тези, които за първи път се запознават с PLC.
Предлаганата конфигурация включва:
• Централен процесор (CPU) с 14 цифрови входа, 10 релейни изхода
и 2 аналогови входа
• модул с 16 цифрови входа и 16 релейни изхода
• модул с 4 аналогови входа и 2 аналогови изхода
Модулът е поместен в достъпен контейнер, като на таблото са показани
вход/изход терминали, дублирани със съединители
DL 2210B се доставя заедно с програмиращ софтуер.

ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕН
КОНТРОЛЕР – 26 ВХ/22 ИЗХ

DL 2210A

Модулът  в техническо и функционалнно отношение е сходен  с DL 2210B,
но се състои от центролен процесор CPU с 24 цифрови входа, 2 аналогови
входа и 22 релейни изхода. Доставя се заедно с програмиращ софтуер.

ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕН
КОНТРОЛЕР – 12 ВХ/8 ИЗХ

DL 2110AH

Програмира се лесно от собственото си табло, без компютър.
Състои се (без разширителния модул) от 12 цифрови входа
и 8 релейни изхода.
Симулира входове  чрез превключватели и външно чрез
терминали.
Програмиращият софтуер се доставя за да позволи програмирането
на PLC от компютъра, ако така се предпочита.



АВТОМАТИЗАЦИЯ

МОДУЛЕН ТРНАЖОР
ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕН

КОНТРОЛЕР

DL 2110-131K
(без PLC)

Tози модулен тренажор запознава ученика с работата на PLC и
потребителския интерфейс (HMI). Модулната рамка е изградена от
тръбна конструкция, обработена с електростатична боя. Състои се
от 4 реда, където се подреждат и фиксират модулите без
необходимост от инструменти. Всички изводи и съединителни точки
са свързани с 2 мм и 4 мм кабели (според напрежението).
Компонентите, както и изводите и точките за достъп са означени със
символи със ситопечат.

• PLC модул: MITSUBSHI Fx1n серии или Allen-Bradley(AB) Mircro830
серии или Сименс S7-1200 серии или Сименс S7-200 серии.

• Разработеният софтуер на PLC може да работи със следните
операционни системи: Windows XP, Windows 7 ил Windows 8.

• 7 инчов HMI (потребителски интерфейс). Резолюция: 800x480,
16bit цвят, touch screen: 4 wires.
• Модул Входяща мощност, със защитен предпазител и светлини

индикации. Захранване: еднофазно от мрежата.
• Захранващ модул с реверсия на полярността и защита срещу

претоварване.
Изводи: 12 Vdc, 24 Vdc and 0 ÷ 10 Vdc.

• Mодул с ключове за симулация на цифрови входящи сигнали . Той
се състои от  8 фиксирани контактни ключа със задържане, NC/NO
за симулация на логически нива .

• Mодул с ключове за симулация на цифрови входящи сигнали . Той
се състои от  8 контактни импулсни ключа, NC/NO .

• Mодул с ключове за симулация на цифрови входящи сигнали. Той
се състои от4 контактни импулсни ключа, NC/NO и 4 контактни
задържащи ключа, NC/NO.

• Модул с 8 светодиода за светлинна индикация на изходящи
цифрови сигнали, подходящи за PLC с NPN или PNP изходи.

• Mодул с 2 линейни потенциометъраза симулация на сигнали за
напрежение или токови сигнали (4 до 20 mA и 0 до 12 Vdc).

• Moдул за измерване на аналогови сигнали. Възможност за
едновремено измерване на 2 сигнал. Единият от входовете е
подходящ за токови сигнали от 4 до 20 mA, а другият за сигнали за
напрежение от 0 до 10 Vdc.

• Moдул със стъпков мотор, с 4 бита електронно задвижване и
светлинна индикация за всеки бит.

• Moдул с 4 релета за 10 A и 24 Vdc бобина, подходящи за PLC с NPN
или PNP изходи.

• Moдул с DC електродвигател и енкодер, подходящ за PLC с NPN или
PNP изходи

• Moдул с аналого/цифров преобразовател, 8 битов D /A
преобразовател, с изход за аналогови сигнали от 0 до 10 Vdc или
от 4до 20 mA.

• Moдул с цифрово / аналогов преобразовател, 8 битов A/D
преобразовател с изход за максимални аналогови сигнали, регулируеми
от 0 дo 10 Vdc или от 4 дo 20 mA.

Доставката включва  комплект от 30 свързващи кабела 2 мм и 4мм и
наръчник за провеждане на опит


