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قابل حمل )پرتابل( و با استفاده از محصوالت شركت معتبر  کیفبه صورت یک   !MINI PLC LOGOمجموعه آموزشي 

Siemens   طراحی و ساخته شده است و کلیه مهارت های الزم جهت کنترل فرآیند های صنعتی کوچک متفاوت را توسط

به همراه ماژول های  MINI PLC LOGOشبیه ساز های قرار داده شده ارائه می دهد. بر روی این کیف، یک عدد 

 و تعدادی شبیه سازه قرار داده شده است.  PLCو مازول تغذیه  PLCخروجی  -افزایشی ورودی

به نحوی طراحی شده اند که سیم کشی و راه اندازی مجموعه در حداقل زمان امکان پذیر  PLCورودی و خروجی های 

خروجی( تا  -از مفاهیم مقدماتی )ورودی PLCباشد. شبیه سازهای این مجموعه به گونه ای طراحی شده است که کلیه مفاهیم 

 )تایمر، شمارنده، ورودی_خروجی آنالوگ ...( را در بر می گیرد. پیشرفتهمفاهیم 

 !MINI PLC LOGOمشخصات مجموعه آموزشی 

 دارای(LCD & FUNCTION KEY)  LOGO 24VDC OBA6 STANDARD   کانال ورودی دیجیتال  8که شامل

 کانال ورودی آنالوگ 2کانال خروجی دیجیتال و  4و 

  ماژولDM8 24R(4DI/4DO) 

 (  برای اتصال به انواع سنسورهای ابزاردقیق صنعتی 1-01دو عدد ورودی آنالوگ )ولت 

  ماژولAQ2(0-10V,0/4-20mA)  برای اتصال به انواعActuator, Inverter 

 کلیدهای سه حالته )روشن/خاموش/لحظه ای( جهت تحریک ورودی ها 

 دارای کیف آلومینیومی قابل حمل سبک و کوچک 

 24 منبع تغذیه داخلیVDC 

  فیوز در مسیر خروجی های رله ای 

 دارایLED 24VDC   در مسیر ورودی های دیجیتال 
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 دارایLED 24VDC   برای نمایش وضعیت خروجی های دیجیتال 

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

  دارای دو عدد پتاسیومتر وLCD جهت اعمال ورودی های آنالوگ به صورت همزمان 

   دارای  نمایشگر متنیLOGO TD 

 مستندات آموزشی جهت استاد و دانشجو 

  دارای حفاظت های مرسوم سیستم های آموزشی 

 دارای دیاگرام سیم بندی ورودی و خروجی ها برای فهم و آموزش بهتر به هنرجو 

  قابلیت نصب دیگر مینیPLC ( های مرسومZELIO/ZEN/EASY SOFT) 

 دارای ورودی کابل ارتباطی به کامپیوتر و همچنین اتصال کارت حافظه و باتری بک آپ 

 امکان برنامه نویسی از طریق ماژول اصلی و بدون اتصال به کامپیوتر 

  دارایLED  جهت نمایش وضعیتRUN/STOP 

  دارای کابلUSB جهت اتصال به کامپیوتر وانتقال برنامه 

 فزار دارای نرم اLOGO! Soft Comfort V6.1 

  قابلیت برنامه نویسی به صورتLadder Diagram/Function Block Diagram  

  دارای شبیه ساز بطری پرکنی 

 دارای شبیه ساز چراغ راهنمایی یک چهار راه    

 

 

 : مزایای این مجموعه آموزشی

  )قابلیت حمل و نقل بسیار آسان )وزن و ابعاد کوچک و کامپکت 

  دارای دو عدد سیموالتور صنعتی مرتبط با حوزه کاریLOGO! 

 دارای دیاگرام سیم بندی ورودی و خروجی ها برای فهم و آموزش بهتر به هنرجو 

 دارای مکانی جهت نگه دارای کابل ها 

 دارای قابلیت تست دو ورودی و خروجی های آنالوگ به صورت همزمان 

 کاهش حجم سیم بندی 

  برای شبیه سازی ورودی و خروجی هاعدم نیاز به فانکشن 

 عدم نیاز به برد دیجیتال 

 عدم نیاز به برد آنالوگ 

 عدم نیاز به کابل های آنالوگ و دیجیتال و سوکت 

 عدم نیاز به کیف با ابعاد و وزن زیاد 
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  :اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه 

 

 تعداد نام قطعه رديف

1 CPU LOGO 12/24RC 1 

2 DM8-4DI/4DO 1 

3 AM2-AQ - AO 1 

4 LOGO Power 1 

5 Text Display 1 

6 Simulation 1 

7 Function 1 

 

 CPU LOGO 12/24 RC 

 (  24VDCورودي دیجیتال )با ولتاژ  8داراي            

 خروجي دیجیتال  4دارای              

 ( 10V-0و رنج  Resolation12bitكانال از نوع ولتاژ با  4كانال ورودي آنالوگ ) 2داراي              

 IP20استاندارد  دارای              

  C° 55قابلیت تحمل تا دمای              

 خروجی آنالوگ  4ورودی آنالوگ،  8خروجی دیجیتال،  21ورودی دیجیتال ،  24قابلیت اضافه نمودن              

 وتر براي برنامه نویسي یا ارتباط با سیستم مانیتورینگداراي پورت ارتباطی جهت اتصال به كامپی             

 ( جهت جلوگیری از تغییر برنامه نوشته شده  Password قابلیت قفل کردن )            

 قابلیت اتصال كارتهاي افزایشي و دیگر كارتها            

 جهت برنامه نویسی  Function Block 200داراي             

 ساعت  81قابلیت ذخیره سازی برنامه بدون تغذیه تا             

 5kHzبا فركانس   FAST Counterعدد  4داراي             

 ( Width : 72mm , Height : 90mm , Depth : 55mm دارای ابعاد )            

 

 DI/DO Module (DM8-4DI/4DO))کارتهای ورودی و خروجی دیجیتال ( 

 خروجی دیجیتال 4 ورودی دیجیتال و 4دارای 

 24VDCدارای تغذیه 

 IP20استاندارد  دارای 

  C° 55قابلیت تحمل تا دمای 

  IEC1131-3 , VDE 0631 , UL, FM, Marineاستاندارد  دارای 

 ( Width : 33mm , Height : 90mm , Depth : 55mm دارای ابعاد )
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 AO Module (AM2-AQ - AO) )کارت خروجی آنالوگ ( 

 خروجی آنالوگ  2دارای 

 24VDCدارای تغذیه 

 IP20استاندارد  دارای 

  C° 55قابلیت تحمل تا دمای 

  IEC1131-3 , VDE 0631 , UL, FM, Marineاستاندارد  دارای 

 ( Width :36mm , Height : 90mm , Depth : 55mm دارای ابعاد )

 

 LOGO Power )منبع تغذیه ( 

  VAC 240-100دارای تغذیه ورودی 

  24VDC دارای تغذیه خروجی

  A 2قابلیت تحمل جریان تا 

 IP20استاندارد  دارای 

  C° 55قابلیت تحمل تا دمای 

  IEC1131-3 , VDE 0631 , UL, FM, Marineاستاندارد  دارای 

 ( Width :54mm , Height : 90mm , Depth : 56mm دارای ابعاد )

 

 Text  Display 

 خطي 4صفحه نمایش 

 متري  5/2با كابل 

 

 Function 

 جهت اعمال ورودي و خروجي هاي دیجیتال و آنالوگ 

  كه شامل:

جهت اعمال خروجي هاي دیجیتال و تعدادي پتانسیومتر جهت اعمال  LEDتعدادي كلید جهت اعمال ورودي هاي دیجیتال و تعدادي المپ 

 جهت نمایش خروجي آنالوگي. LCDورودي هاي آنالوگ و نمایشگر 

 

 Electronic Accessory  )تجهیزات جانبی الکترونیک ( 

 PLCفیشهای مادگی جهت ارتباط اپراتور با ورودی و خروجی های        

  ACدارای کابل تغذیه        

 ( جهت نمایش سیگنالهای ورودی و خروجی آنالوگ  LCDدارای صفحه نمایش )       

 جهت نمایش و تست سیگنالهای خروجی دیجیتال  LED دارای        

 کلید کلنگی جهت تست سیگنالهای ورودی دیجیتال  دارای        

 دارای پتانسیومتر جهت تست سیگنالهای ورودی و خروجی آنالوگ        

 با كامپیوتر  PLC جهت برنامه نویسی سیستم کنترل LOGO Comfortنرم افزار        

 LOGOشي جزوه آموز       

 دارای کابل ارتباطی جهت دانلود و ارتباط        
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