
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ (PLC)

Програмируемият логически 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. Още повече, основни предимства при използването на PLC са:
гъвкавостта, защото те могат да бъдат препрограмирани; техните промишлени характеристики, защото
могат да се използват в тежки работни условия; тяхната надеждност и безопасност, типични за
технологии, при които няма подвижни контакти и също така възможността да се обработват аналогови
сигнали.

ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕР
С 36 ВХОДА И 28 ИЗХОДА

DL 2210B

Модулът DL 2210B представлява програмируем контролер, който
съчетава високи експлоатационни качества 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
Устройството е поместено в удобен корпус, като на предния панел
са показани входно/ изходните изводи, дублирани със
съединители.
DL 2210B се доставя със софтуер за програмиране.

ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕР
С 26 ВХОДА И 22 ИЗХОДА

DL 2210A

В техническо и функционално отношение модулът е сходен с DL
2210B, но включва CPU с 24 цифрови входа, 2 аналогови входа и 22
релейни изхода.
Доставя се със софтуер за програмиране.

ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕР
С 12 ВХОДА И 8 ИЗХОДА

DL 2110AH

Програмира се лесно от собственото си табло, без компютър.
Включва (без разширителния модул) 12 цифрови входа и 8 релейни
изхода.
Симулира входове чрез превключватели и външно чрез изводи.
Може да се достави със софтуер за програмиране на PLC от
компютър, ако така се предпочита.



АВТОМАТИЗАЦИЯ
PLC с HMI – DL 1212C

Състои се от PLC и човеко-машинен интерфейс ( HMI) .
PLC (S7 – 1200 серии с централен процесор ( CPU 1212C)
Контролерът S7-1200 осигурява големи възможности за
регулиране на широк кръг устройства за автоматизация. Има
компактна конструкция, разнообразни конфигурации
инструкции за широкото му използването.
Има вградено захранване, входни и изходни електрически
вериги, input and output circuits, вградена PROFINET,
високоскоростен контрол на движението на Вх/ИЗХ. И бордови
аналогови входове/ изходи.
Централният процесор ( CPU) има порт за PROFINET
комуникация чрез мрежата. Така PLC може да комуникира с
HMI панелите или с друг контролер PLC.
Програмируемият контролер PLC включва:

 Електрозахранване
 Вградени ВХ/ИЗХ. В централния процесор CPU
(8IN/6OUT/2AI), RAM: 25KB
 Обем памет: 1MB, Retention memory: 2KB, Merker
memory: 4096 byte
 Разширителен цифров I/O модул (16DI/16DO, 16DI DC
24V, 16DO Relè 2A)
 Разширителен аналогов изходящ модул: (2AO)
 Софтуер STEP 7 Basic

STEP 7 Basic SW осигурява удобна потребителска среда да развива, редактира и следи логиката за
контрол на дадено приложение, включваща инструментите за управление и конфигуриране на всичките
устройства в проекта, като контролерите и HMI (човеко-машинен интерфейс) устройства.
Той осигурява стандартни програмни езици за удобство и ефективност при разработването на програма
за контрол на конкретно приложение.

STEP 7 Basic :
 Поддържа KOP, FBD, STL езиици.
 Включва WinCC Basic за конфигуриране на базовите контролни панели HMI.
 Използва конфигурация на система, която позволява, създаване на хардуерна карта.

Човеко-машинен интерфейс (HMI) с 10" TFT LCD дисплей

Тази серия е нова HMI генерация. С конструктивната си концепция за отговаряне на изискванията на
клиента, заедно с удобството за използване, той изпълнява и ролята на център за обмяна на данни.
Чрез най-разпространената Ethernet връзка данните могат да се споделят без ограничения и всеки
SCADA/HMI софтуер на PC може да има достъп и ползва данни оттам.



АВТОМАТИЗАЦИЯ
Спецификации и характеристики

 Дисплей: 10" 800x480 (65,536 цветен) TFT LCD
 CPU и основна логика: 32Bit RISC 400MHz processor
 DRAM: 64 MB DDR2 on board
 Памет: 128 MB флаш памет, (Обхват: 16MB, Data and Event log size: 48MB)
 I/O: 3 serial ports: Com1: RS-232/RS-485 2W/4W, Com2: RS-232, Com3: RS-
o232/RS-485 2W, 1 Ethernet port (10/100Base-T), 1 USB 1.1 host and 1 USB 2.0 високо скоростно

устройство, SD слот за карта
 Звуков изход: линеен изход
 RTC: вграден
 Захранващ блок: 24±20%Vdc, 300mA@24Vdc
 Връзки: към повече от 115 видове устройства (като PLCs)
 Sofware: EB8000 V2.0.0 or later

Характерискитки на тъчскрин

 Type: 4-жичен, аналогов резистивен
 Резолюция: непрекъсната
 Светлинно предаване: над80%
 Живот: 1 милион активиращ минимум

Към тренажора се доставя ръководство по теория и практически упражнения.

МОДУЛЕН ТРЕНАЖОР ЗА
ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕН

КОНТРОЛЕР

DL 2110-131K (без PLC)
Tози модулен тренажор запознава
ученика с работата с PLC и
потребителския интерфейс (HMI).
Носещата конструкция е метална,
прахово боядисана рамка с 4 реда,
където модулите се подреждат и
фиксират без необходимост от
инструменти. Всички изводи и
контролни точки са достъпни чрез 2 мм

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

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

 7 инчов HMI (потребителски интерфейс). Разделителна
способност: 800x480, 16 битов цвят, сензорен екран: 4
проводен.

 Модул Входяща мощност, със защитен превключвател
и светлинни индикации. Захранване: еднофазно от
мрежата.

 Захранващ модул с обръщане на поляритета и защита
срещу претоварване по ток.

Изводи: 12 VDC, 24 VDC И 0 ÷ 10 VDC.
 Mодул с ключове за симулиране на цифрови входни

сигнали . Той включва 8 бутона със задържане, НО и НЗ
контакти за симулиране на логически нива .

 Mодул с ключове за симулиране на цифрови входни
сигнали . Той се състои от 8 незадържащи бутона, НО и
НЗ контакти.

 Mодул с ключове за симулиране на цифрови входящи
сигнали. Той се състои от 4 незадържащи бутона, НО и
НЗ контакти и 4 бутона със задържане, НО и НЗ
контакти контакти.

 Модул с 8 светодиода за светлинна индикация на
изходни цифрови сигнали, подходящи за PLC с NPN

mailto:300mA@24Vdc


АВТОМАТИЗАЦИЯ
и 4 мм изводи (в зависимост от
напрежението). Компонентите,
изводите и контролните точки са
означени със съответните символи,
нанесени със ситопечат.

PLC опции:
• DL 2110-131K-MTB
• DL 2110-131K-AB
• DL 2110-131K-1200

или PNP изходи.
 Mодул с 2 линейни потенциометъра за симулиране на

сигнали за напрежение или токови сигнали (4 до 20
mA и 0 до 12 VDC).

 Moдул за измерване на аналогови сигнали.
Възможност за едновременно измерване на 2 сигнал.
Единият от входовете е подходящ за токови сигнали от
4 до 20 mA, а другият - за сигнали с напрежение от 0 до
10 VDC.

 Moдул със стъпков мотор, с 4 битово електронно
управление и светлинна индикация за всеки бит.

 Moдул с 4 броя 24 VDC релета с 10 A контакти,
подходящи за PLC с NPNили PNP изходи.

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

 Moдул с 8 битов аналого-цифров преобразувател с
изход за аналогови сигнали от 0 до 10 VDC или от 4 до
20 mA.

 Moдул с 8 битов цифро-аналогов преобразувател с
изход за максимални аналогови сигнали, регулируеми
от 0 дo 10 VDC или от 4 дo 20 mA.

Доставката включва комплект от 30 броя 2 мм и 4 мм
свързващи кабела и ръководство за провеждане на опити.

ИНТЕРАКТИВЕН PLC ТРЕНАЖОР
ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПРОЦЕСИ

DL 2110ITS-1200

DL 2110ITS е инструмент за обучение по програмиране на PLC,
който използва PLC, производство на SIEMENS (SIMATIC S7-
1200 или S7-300) и интерактивен софтуер за симулация на
управление в индустриална обстановка.

КАК РАБОТИ?
DL 2110ITS предлага пет виртуални индустриални процеса за
обучение при програмиране на PLC, с реални ситуации на
сортиране, пакетиране, палетизиране, преместване и
автоматизиран склад. Всеки процес представлява визуална
симулация на промишлена ситуация, включително виртуални
датчици и изпълнителни устройства, така че състоянието на
системата да се „усеща“ и управлявана от PLC; целта е да се
програмира PLC да управлява всеки от петте виртуални
процеса, както това става в реална среда.
Информацията се обменя между PLC и виртуалната система
чрез платката за набиране на информация (DAQ) снабдена с 32
ВХ/ИЗХ изолирани канала и USB интерфейс.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 PLC Siemens от сериите SIMATIC S7-1200 или S7-300
 3D реалистични графики
 Реалистична симулация на физиката на процесите, най-

близко до реалната среда
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DL 2110ITS-300

SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-300
CPU 1212C CPU 312C
AC/DC/Реле DC/DC/DC
Допълн. SM 1223
16 цифрови
входа
14 релейни
изхода
2 аналогови
изхода

Допълн. SM 323
18 цифрови входа
14 транзисторни
изхода

85 … 264 VAC –
50/60 HZ

120/230 VAC –
50/60 HZ

PS 24VDC/2.7A PS 24VDC/2A
Ethernet USB

(PC Adapter–
MPI/DP)
Micro Memory
Card

STEP 7 Basic STEP 7 Professional
DL 2110ITS-1200 DL 2110ITS-300

 3D звук в реално време
 Пълно взаимодействие със системите
 Удобен потребителски интерфейс
 Удобна и бърза настройка.

Базиран на последната PC технология, тренажорът DL 2110ITS
прави работата с PLC лесна и интересна. Виртуалната среда е
максимално близка до реалната , както и 3D графиките в
реално време, звуковия фон и интерактивността.
Полученият резултат е впечатляващо симулирани обкръжение,
което позволява високо реалистичен учебен процеси, без риск
от нараняване на ученика или повреда на реални машини.
Автоматизацията на процесите е представена с нарастваща
сложност, за по-добро усвояване и придобиване на
практически умения.
DL 2110ITS представя пет тренировъчни процеса, базирани на
реални индустриални сценарии. Всеки процес предлага
стандартни проблеми, заложени в програмирането на PLC,
представени с увеличаващо се ниво на трудност.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ
СОРТИРАНЕ: транспортиране на каси от входа до подемниците
и сортиране по височина.
ДОЗИРАЩИ АГРЕГАТИ: смесване на три първоначални цвята
(червен , зелен и син) за получаване на желан цвят.
ПАЛЕТИЗАТОР: палетизиране на каси на три нива
ВДИГАНЕ & ПОСТАВЯНE: поставяне на части в кутии чрез
триосов манипулатор
АВТОМАТИЧЕН СКЛАД: транспортиране, съхранение и
изваждане на касите от стелажа

СИМУЛАЦИЯ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
DL 2110ITS позволява да се симулират повреди при датчиците
и изпълнителните устройства. Тези повреди могат да бъдат
прекъсната верига или късо съединение. Потребителят може
да вкара погрешни функции в системата, с което създава
повече реализъм при симулацията.

ИНТЕРАКТИВНОСТ
 Взаимодействие със системата, както с истинска

промишлена система
 Добавяне и изваждане на обекти от производствената

верига по всяко време на симулацията.
 Създаване на погрешни ситуации или задръстване в

системата
 Изпитване на отделни части на системата; например

конвейера


