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معرفی مجموعه
مجموعه آموزشی  PLC S7-400 _ Failsafeبه صورت يک کيف قابل حمل (پرتابل) و با استفاده از محصوالت شرکت معتبر
 Siemensطراحی و ساخته شده است و کليه مهارت های الزم جهت کنترل فرآيند های صنعتی کوچک متفاوت را توسط شبيه ساز
های قرار داده شده ارائه می دهد .بر روی اين کيف ،يک عدد  PLC S7-400_Failsafeبه همراه ماژول های افزايشی ورودی-
خروجی  PLCو ماژول تغذيه  PLCو تعدادی شبيه سازه قرار داده شده است.
ورودی و خروجی های  PLCبه نحوی طراحی شده اند که سيم کشی و راه اندازی مجموعه در حداقل زمان امکان پذير باشد .شبيه
سازهای اين مجموعه به گونه ای طراحی شده است که کليه مفاهيم  PLCاز مفاهيم مقدماتی (ورودی -خروجی) تا مفاهيم پيشرفته
(تايمر ،شمارنده ،ورودی_خروجی آنالوگ  )...را در بر می گيرد .اين سيستم ها برای کنترل فرايندهای بکارميروند که در آنها ايمنی از
اهميت بسياربااليی برخوردار است د ر چنين فرايندهای به هنگام وقوع خطا يا توقف عملکرد سيستم کنترل بايد فرايند را به يک
حالت ايمن از پيش تعريف شده ببردتا خسارتی متوجه افراد محيط زيست دستگاهها و فرايند نگردد.
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با توجه به اهميت و حساسيت سيستم های  failsafeو نيز نياز روز افزون استفاده از اين سيستم ها در صنعت بخصوص صنعتهايی
نظير پااليشگاه ،پتروشمی و ،....شرکت قشم ولتاژ را بر آن داشته است که ست آموزشی مرتبط با سيالبس های کاربردی اين سيستم
ها را برگزار نمايد تا متخصيصين و مهندسان عرصه اتوماسيون صنعتی آموزش های الزم و کاربردی را در اين زمينه بدست آورند و
بتوانند از اين ست آموزشی در جهت ارتقا سيستم های واقعی  Failsafeدر صنعت استفاده نمايند.
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معرفی نرم افزار و نصب نرم افزار
نرم افزار  Step7جهت برنامه نويسی  CPUبا نام  Simatic Managerاستفاده می شود  .در زمان نصب می بايست
فايل فشرده شده بر روی کامپيوتر کپی و سپس اجرا شود .
توجه شود که در انتهای مراحل نصب کادری ظاهر ميشود که درمورد نصب قفل نرم افزاری سوال می پرسد که
حتما بايد گزينه ی  Skipرا بزنيد.
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