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 قابلیت ست آموزشی 

 مناسب برای آموزش در نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون و بهره برداری 

  عدد خروجی دیجیتال  61عدد ورودی و  61دارای ورودی خروجی های آنالوگ و دیجیتال

 عدد خروجی آنالوگ 2عدد ورودی آنالوگ و  4و 

  دارای صفحه نمایشLED جهت خواندن اطالعات ورودی/خروجی آنالوگ 

  قابلیت انواع برنامه نویسی با استفاده ازPLC 

  قابلیت شبیه سازی عملکرد از طریقLED ها بدون نیاز به ابزار خاص ورودی/خروجی 

 PLC S7-300 CPU 313C ستاجزای تشکیل دهنده 

  داراي پورتMPI یا شبكه   جهت اتصال به كامپیوتر براي برنامه نویسيMPI 

  خروجي دیجیتال 61ورودي دیجیتال و  22داراي 

  20-/+خروجي آنالوگ ) 2ورودي آنالوگ و  2دارايMa  20..0یاMa  20..4یاMa     یا

+/-10V  10..0یاV      ) 

  ورودي  6دارايR-2L (600 Ohms یا )RTD-2L (PT100جهت اندازه گیري دما ) 

  عدد  3دارايFAST Counter 20 KHZ  جهت اتصال بهPulse Encoder 

  64داراي  Kbyte  حافظه 

  256داراي Counter ،256 Timer  256و byte bit memory 

  دارايMicro Memory Card 

  عدد  2دارايFront Connector  ،24 پین 

  24داراي منبع تغذیه سوئیچنگ V DC و كابل هاي رابط مربوطه جهت اتصال به كامپیوتر 
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  مشخصات نرم افزاري 

 

  نرم افزارSTEP 7 V5.4 حرفه اي تحت

WINDOWS   داراي سیمیالتور نرم افزاري

 )به همراه جزوه مربوطه(

 ( جنرال كاتالوگ زیمنس(CA01 

 نرم افزارMANUAL SIEMENS   داراي

 ) آموزشي MANUAL صفحه  60444حدود

Manual  Collection  Automation) 

  جزوه راهنماي نحوه استفاده از پكیج به زبان

 فارسي

  جزوه برنامه نویسيSTEP 7مقدماتي و پیشرفته به زبان فارسي 

 نصب شده در كیف آموزشي قابل حمل آلومینیومي مطابق بااستاندارد زیمنس آلمان
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