
АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИМУЛАТОРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛИ

КОНТРОЛ НА МОТОР С
НАКЪСО СЪЕДИНЕН РОТОР

DL 2123

Таблото позволява симулацията на пускови системи за мотори с
накъсо съединен ротор. Има синоптична диаграма, която
показва чрез изводи: бутоните, контактите на терморелето,
контакторните намотки и сигналните лампи. Освен таблото,
системата включва трифазен асинхронен двигател с намалена
мощност от 42 V, заедно с образователна база и терминали за
улесняване на връзката със симулационното табло. Скоростомер,
свързан с оптичен датчик позволява измерването на скоростта на
въртене на мотора.
Освен това магнитно-термичния превключвател и аварийния
ключ позволяват незабавно прекъсване на захранващата верига
в лучай на претоварване и късо съединение.

С тази система ученикът ще се запознае с:

• Телестартиране на трифазен асинхронен ел.двигател;
• Протичаща телеинверсия;
• Телестартиране звезда-триъгълник;
• Bias teleswitch;
• Телестартиране звезда-триъгълник с протичаща телеинверсия;
• Bias teleswitch за двускоростен двигател на Dahlander
свързване;

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



АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТАБЛО С ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ
КОМПОНЕНТИ

DL 2104G

Tаблото дава възможност да се извършват важни опити с
индустриални електрически инсталации. Компонентите са
прикрепени към таблото чрез 2 мм изводи – за управленвието на
ниско напрежение и с 4 мм предпазни изводи за присъединяването
към мрежата. Компонентите са обозначени с яснна обощена
диаграма, посочваща типа и символа.

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 грешки от
учителя.
Таблото е снабдено с комплект свързващи кабели.
Захранване: еднофазно от мрежата.
Забележка: Може да се присъедини към PLC като DL 2210A или DL

2210B.
Принадлежности: таблото с електромеханични компоненти може да
се използва заедно с Dahlander мотор, като DL 2102D, или мотор с
накъсо съединен ротор като DL 10115AV.



АВТОМАТИЗАЦИЯ

РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА
НА DC ДВИГАТЕЛ

DL 2125

Системата е разработена за изучаване на PLC техниката при регулиране на
скоростта на 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.

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.



АВТОМАТИЗАЦИЯ
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.

DL 2131
Тренажорът е съставен от три части: PLC, HMI, BLDC
системи.
PLC: I/O: 14 Цифрови входове (8 високо скоростни
and 6 стандартни), 10 цифрови изхода (2 високоскор.-
PTO и 8 стандартни), 4 аналогови входа, 2
аналог.изхода (0...10V, 0...20 mA, 12-bit резолюция)
 4 високоскоростни брояча (HSC); TCP/IP
комуникация и Modbus RTU комуникация; HMI:
Дисплей: TFT LCD, 4.3”, 480x272; Max цветове:
16.7M; Touch screen: 4.3 inch, 4‐резистивен
проводник; CPU и основна логика: 32Bit RISC Cortex-
8A 600MHz;  DRAM: 128M;  I/O: 1 serial port COM1
RS485 and 1 Ethernet Port; Захранване: 24Vdc
Тренажорът DL 2131 е разработена няколко
индустриални дисциплини: DC безчетков двигател,
PLC и потребителски интерфейс (HMI).Разработен е
като "отворена "система; всеки хардуерен елемент е
самостоятелен, позволява изучаване на всяка система
поотделно като свързваме с другите елементи на
лабораторията.

Характеристики: Лесно преносим;
Тренажорът може да служи за обучение по
три дисциплини: DC безчетков, HMI, PLC;
Характеристиките на хардуера допускат
изучаването отделно или заедно елементите на
тренажора.

Провеждани опити:  PLC цифров I/O опит;  PLC
аналогов I/O опит;  PLC и HMI комуникация;

Контрол на скоростта на безчетков мотор;
Контрол на въртящия момент на безчетков

мотор;  Обратна връзка по скорост;  HMI-PLC -
симулация на контрол на безчетков мотор;  Крива
на скоростта;  Измерване на въртящия момент на

безчетков мотор;  Насищане на въртящия момент

Софтуер: DL 2131 включва следния софтуер:
- за наблюдение на DC безчетков,
- PLC софтуер,
- HMI потребителски интерфейс софтуер.
BLDC система: Включва два драйвера и два
безчеткови BLDC монтора, свързани помежду си с
куплунги. Всеки мотор BLDC може да работи
самостаятелно, да се задвижва и товари.
Задвижващи показатели: Захранване：24Vdc;
RS232 комуникация
I/O- вход/изход; ВКЛ/ИЗКЛ контрол; Контрол на
посоката;Режим на въртящия момент; Режим
на скоростта; Обратна връзка по скорост;
Обратна връзка по посока; Torque saturation;
Безчетков DC мотор: трифазен безчетков с
постоянен магнит;DC мотор; Мощност: 0.2kW;
Номинално напрежение: 24Vdc; Номинална
скорост: 3000 rpm; Номинален въртящ момент:
0.6 Nm


