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 مقدمه:

)پرتابل( و با استفاده از محصوالت شرکت معتبر  قابل حمل کيفبه صورت يک PLC-S7-300 سیمولیشن  آموزشی مجموعه 

Siemens  متفاوت را توسط شبيه ساز  کوچک شده است و کليه مهارت های الزم جهت کنترل فرآيند های صنعتی و ساخته طراحی

 -ورودیماژول های افزايشی  به همراه PLC-S7-300سیمولیشن  عدديک ، کيفارائه می دهد. بر روی اين  قرار داده شده های

  قرار داده شده است.شبيه سازه  یو تعداد PLCتغذيه  و مازول PLCخروجی 

به نحوی طراحی شده اند که سيم کشی و راه اندازی مجموعه در حداقل زمان امکان پذير باشد. شبيه  PLCورودی و خروجی های 

 خروجی( تا مفاهيم پيشرفته -از مفاهيم مقدماتی )ورودی PLCگونه ای طراحی شده است که کليه مفاهيم  سازهای اين مجموعه به

 .خروجی آنالوگ ...( را در بر می گيرد_)تايمر، شمارنده، ورودی
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 :PLC-S7-300مشخصات مجموعه آموزشی 
  -CPU –S7-300(6ES7313-6CG04-2AY0)دارای

 عدد ورودی ديجيتال 21

 خروجی ديجيتالعدد  40

 (      10V..0يا  10V-/+يا     20Ma..4يا  20Ma..0يا  20Ma-/+خروجی آنالوگ ) 2ورودی آنالوگ و  1دارای 

 ( جهت اندازه گيری دماPT100) RTD-2L( يا 600 Ohms) R-2Lورودی  4دارای 

 Pulse Encoder به اتصال جهت FAST Counter 60 KHZ عدد 0 دارای

 پين Front Connector  ،11عدد  2دارای 

 Micro Memory 64Kbyteدارای 

 HMI KINCO MT4414 Tدارای 

 HMI KINCO MT54-S7-200دارای کابل برنامه نويسی 

 و کابل های رابط مربوطه جهت اتصال به کامپيوتر V DC 24دارای منبع تغذيه سوئيچنگ 

 سنسورهای ابزاردقيق صنعتیولت( برای اتصال به انواع  1-41دو عدد ورودی آنالوگ  )

 کليدهای سه حالته )روشن/خاموش/لحظه ای( جهت تحريک ورودی ها

 دارای کيف آلومينيومی قابل حمل سبک و کوچک

 24VDCمنبع تغذيه داخلی 

 فيوز در مسير خروجی های رله ای 

 در مسير ورودی های ديجيتال   LED 24VDCدارای

 جی های ديجيتال برای نمايش وضعيت خرو  LED 24VDCدارای

 دارای سوکت ورودی و خروجی برای سيم بندی کامال عملی توسط هنرآموز

 جهت اعمال ورودی های آنالوگ به صورت همزمان LCDدارای دو عدد پتاسيومتر و 

 مستندات آموزشی جهت استاد و دانشجو

 دارای حفاظت های مرسوم سيستم های آموزشی 

 خروجی ها برای فهم و آموزش بهتر به هنرجودارای دياگرام سيم بندی ورودی و 

 دارای ورودی کابل ارتباطی به کامپيوتر و همچنين اتصال کارت حافظه و باتری بک آپ

 امکان برنامه نويسی از طريق ماژول اصلی و بدون اتصال به کامپيوتر

 RUN/STOPجهت نمايش وضعيت  LEDدارای 

 قال برنامهجهت اتصال به کامپيوتر وانت USBدارای کابل 

 Simatic Managerدارای نرم افزار 

  Ladder Diagram/Function Block Diagramقابليت برنامه نويسی به صورت 

 دارای شبيه ساز فرايند شيميايی
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 : مزایای این مجموعه آموزشی
 
 قابليت حمل و نقل بسيار آسان )وزن و ابعاد کوچک و کامپکت(  •

  S7-300مرتبط با حوزه کاریدارای سيموالتور صنعتی  •

 دارای دياگرام سيم بندی ورودی و خروجی ها برای فهم و آموزش بهتر به هنرجو •

 دارای مکانی جهت نگه دارای کابل ها •

 دارای قابليت تست دو ورودی و خروجی های آنالوگ به صورت همزمان •

 کاهش حجم سيم بندی •

 دی و خروجی هاعدم نياز به فانکشن برای شبيه سازی ورو •

 عدم نياز به برد ديجيتال •

 عدم نياز به برد آنالوگ •

 عدم نياز به کابل های آنالوگ و ديجيتال و سوکت •

 عدم نياز به کيف با ابعاد و وزن زياد •
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