
АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИМУЛАТОРИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

СИМУЛАТОР НА ДВУЕТАЖЕН
ПАРКИНГ Системата представлява реалистична симулация на двуетажен

паркинг, където са показани последователно действията, които
трябва да извърши шофьора, за да използва автоматизиран
паркинг.
Автоматичното управление се извършва от PLC (програмируем
логичен  контролер), чиято програма показва свободните и заети
паркинг места, начиная от входа, на всеки етаж, отварянето и
затварянето на пропускащите бариери, осветеността на всеки етаж,
регулирана от присъствието на поне една кола, установявана от
специални сензори и датчици за дим и пожар. Броят коли в
паркинга се показва чрез светодиоди, чието регулиране се
извършва от електронна схема, отделена от програмируемия
логичен контролер (PLC).
Доставя се заедно учебно помагало и софтуер.
Захранване: еднофазно от мрежата.
Забележка: Може да се присъедини като PLC  към следните
модули:
DL 2210A или DL2210B

DL2120

СИМУЛАТОР НА ПАРКИНГ С ДВЕ
ЗОНИ

Системата представлява реалистична симулация на двуетажен
паркинг, където са показани последователно действията, които
трябва да извърши шофьора, за да използва автоматизиран
паркинг.
Автоматичното управление се извършва от PLC (програмируем
логичен  контролер), чиято програма показва свободните и заети
паркинг места, начиная от входа, на всеки етаж, отварянето и
затварянето на пропускащите бариери. Броят коли в паркинга се
показва чрез светодиоди
Доставя се заедно учебно помагало и софтуер
Захранване: еднофазно от мрежата.
Забележка: Може да се присъедини като PLC  към DL 2110AH.

DL 2120RM



АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИМУЛАТОР НА
ИНТЕЛИГЕНТЕН СВЕТОФАР

DL 2121

Tази система представлява кръстовище между две еднопосочни
улици, всяка със светофар и три пешеходни прехода, също със
светофари. Автоматичният контрол на системата светофари се
извършва  чрез PLC , а не с нормален цикличен таймер:
присъствието даже само на една кола определя зеления сигнал на
съответния светофар, позволявайки преминаването на коли между
двата датчика.
Диалогът между светофарите на двата пътя позволява смяната на
зеления сигнал като функция на интензивността на трафика, докато
пешеходната зона е при поискване. Преминаващите коли са
показани чрез светодиоди, а управлението е отразено с електронна
схема, отделена от PLC.
Доставя се заедно учебно помагало и софтуер.. Захранване:
еднофазно от мрежата.
Забележка: Може да се присъедини като PLC  към следните

модули: DL 2210A или DL 2210B.

СИМУЛАТОР НА
ИНТЕЛИГЕНТЕН СВЕТОФАР

DL 2121RM

Представлява кръстовище между две улици, всяка от тях със
светофар и пешеходни пътеки, също със светофар. Автоматичното
управление на светофара се извършва чрез PLC, като функция на
пристигането на коли или поискване от пешеходец. Всички горни
ситуации се симулират чрез бутони.

Доставя се заедно учебно помагало и софтуер.. Захранване:
еднофазно от мрежата..

Забележка: Може да се присъедини като PLC  към DL 2110AH



АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИМУЛАТОР НА АСАНСЬОР

DL 2122RM

Той симулира асансьор за три етажа с реално действащи
процедури. Асансьорна кабина с ръчен цикъл надолу-нагоре, с
автоматичен PLC контрол и управление.Движението на
асансьорната кабина  е показано със светодиоди. Извикването на
асансьора става чрез бутони, на приоритетен принцип, независимо
от позицията на кабината. Отварянето на вратата става с
индикация. Има долен и горен ограничителни превключватели, за
да се избегнат грешки в програмирането.  Връзка към с  PLC чрез
изводи.
Захранване:еднофазно от мрежата.
Доставя се заедно учебно помагало и софтуер
Забележка: Може да се присъедини към PLC DL 2110AH.

МОДЕЛ НА АСАНСЬОР

DL 2122M

Моделът представлява  действащ умален макет на асансьор за три
етажа и дава възможност за нов подход към изучаването на   PLC
контрол и управление.
Модулът включва:
• Асансьорна кабина, движеща се надолу-нагоре и сигнализация за
позицията му на всеки етаж.
•  фотоклетка на вратата на асансьорната кабина за спиране на
затварянето й при възникване на препятствие.
•  извикване /задаването става с бутони с мигаща сигнализация
на приоритетна основа от позицията на извикването на асансьора.

• двигател с редуктор, лебедка и електромагнитна спирачка
• крайни изключватели за етаж, безопасност и намаляване на
скоростта на кабината
• двигатели за отваряне и затваряне на вратата на кабината
•терморелета за защита на двигателя, симулирани чрез бутони
•Забавяне на кабината надолу или нагоре близо до зададения етаж
• възпроизвеждане на контролния панел, намиращ се в кабината
• монтажна схема на панела
• свързване с  PLC чрез изходи или конектори
• симулатор на грешки чрез микропривключватели
Захранване:еднофазно от мрежата.
Доставя се заедно учебно помагало и софтуер
Забележка: Може да се присъедини към PLC DL 2210B, може да се
използва и  DL 2210A, но без визуална сигнализация  върху панела в
кабината.



АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИМУЛАТОР НА АСАНСЬОР

DL 2122

Симулационния панел  представлява триетажен асансьор с реално
действащи процедури.  Асансьорна кабина с ръчен цикъл надолу и
нагоре с автоматичен   PLC   контрол и управление.
Движението  на кабината се отразява чрез линеен LED индикатор, а
етажните и предпазни крайни превключватели са показани със
светодиоди.
Позиционирането се извършва чрез бутони с мигаща сигнализация
по реда на повикване, независимо от местоположението на
кабината..
Симулация на бутоните за отваряне и затваряне на вратата на
кабината. LED сигнализация за активиране на електромагнитната
спирачка на двигателя кабината и за отварянето и на съответния
етаж.
Възпроизвеждане на контролния панел , който се намира в
кабината : позициониране чрез светлинни бутони, бутони СТОП и
АЛАРМА.
На всеки етаж и върху панела на кабината е посочено местополо-
жението и посоката чрез светодиоди.
Свързване с  PLC чрез изходи или конектори
Симулаттор на грешки чрез микропривключватели
Захранване:еднофазно от мрежата.
Доставя се заедно учебно помагало и софтуер
Забележка:Може да се присъедини към PLC като DL 2210A или
DL2210B.


