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Kvalifikácia prostredníctvom kvality
Vzdelávacie systémy pre automatizačnú techniku
Technický pokrok …
Napredovaním automatizácie výrobných procesov v priemysle
nadobúda automatizačná technika stále väčší význam.
Vznikajú prepojenia do iných oblastí ako technika pohonov,
regulačná technika alebo výpočtová technika. Razantný vývoj
spôsobil, že automatizačná technika je najviac inovovanou
oblasťou elektrotechniky a vedomosti v nej majú najkratšiu
životnosť.

… má najväčší dopad na vzdelávanie
Nové priemyslové riešenia vyžadujú nové vzdelávacie
systémy.
Novinky
v decentralizácii
a vizualizácii,
zavádzanie normy IEC1 131-3 s celosvetovou platnosťou
a tým programovanie programovateľných automatov podľa
jednotných pravidiel sú iba niektoré príklady zmien
v jednotlivých odboroch. Z týchto nárokov na automatizérov
vzniká požiadavka na moderné, na prax orientované
tréningové systémy, ktoré vzdelávaným sprostredkujú
aktuálnu
úroveň
techniky, potrebné
vedomosti
a
kompetencie.
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Silné partnerstvo s priemyslom
garantuje blízkosť k praxi. V lídrovi trhu -firme Siemens
AG- našla spoločnosť Lucas-Nülle silného partnera.
Najmodernejšie produkty automatizačnej techniky od
Siemensu boli firmou Lucas-Nülle didakticky upravené
a prispôsobené presne na požiadavky škôl. Ponuka pokrýva
všetky úrovne vyučovania od kompaktných základných verzií
až po modulárne High-End-systémy s prevádzkovou zbernicou
a decentrálnymi perifériami ako aj s príslušnými ovládacími
zariadeniami.
Samozrejmou je možnosť integrácie bezpečnostnej techniky
v súlade s novými európskymi smernicami pre stroje a výrobné
zariadenia do všetkých didaktických systémov.
Modulárne vzdelávacie a tréningové systémy poskytujú
inovatívne základy pre fundované vzdelávanie v oblasti
automatizačnej techniky.
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Rôzne systémy
pre rôzne požiadavky
Náš cieľ: Primeraná ponuka všetkým požiadavkám
UniTrain-I
Multimediálny experimentálny a tréningový systém UniTrain-I sprevádza žiaka blokom učiva vysvetlenom pomocou textu,
grafiky, animácií a praktickým meraním, všetko s jasne stanovenou štruktúrou. Vedomosti sú promptne overené testom
Okrem didaktického softvéru patrí ku každému bloku učiva – kurzu – experimentálna karta s obvodmi, na ktorých sú
vykonávané praktické merania. Kurzy automatizačnej techniky poskytujú vedomosti a schopnosti, ktoré sú potrebné pre
pochopenie, riadenie, prevádzku a údržbu moderných automatizovaných procesov. Základné princípy a vlastnosti
komponentov automatizovaných zariadení a procesov sú v rôznych kurzoch spracované pomocou početných animácií a meraní
na produkčných zariadeniach.

Vaše výhody
• Teória a prax súčasne na jednom mieste

• Vedené vyhľadávanie porúch spínaných simulátorom

• Vysoká motivácia študentov použitím PC a nových
médií

• Bezpečné používanie systému s nízkym napätím

• Rýchle napredovanie vedomostí vedeným menu kurzu
• Rýchle chápanie pomocou animovanej teórie

• Veľký výber kurzov
• Vzorové riešenia pre učiteľa

• Nadobudnutie zručnosti pri meraniach
• Silná spätná väzba pomocou testov vedomostí
a kontrolných otázok
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Systém UniTrain-I
• Plnohodnotné prenosné
laboratórium
• Multimediálne kurzy
• High-Tech meracia jednotka
• Teória a prax
súčasne

UniTrain-I-meracia jednotka
B
• Osciloskop s 2 analógovými
samostatnými vstupmi
• Vzorkovací kmitočet 40 Ms/s
• 9 mer. rozs. 100 mV - 50 V
• 22 časových roz. 1 μs - 10 s
• 16 digitálnych vstupov/výstup
• Generátor funkcií do 1 MHz
• 8 relé na simuláciu porúch

UniTrain-I-Experimentátor
• Nosič kariet pre merania
• Napätie pre merania
± 15 V, 400 mA
• Napätie pre merania 5 V, 1 A
• Regulovateľný jedno - alebo
trojfázový zdroj 0 ... 20 V, 1 A
• Infračervené rozhranie pre multimeter
• Doplnkové sériové rozhranie pre karty

Integrované
meracie prístroje a
zdroje

Didaktický softvér LabSoft

• Multimeter, ampérmeter,
voltmeter r

• Rozsiahla teória

• 2- kanálový pamäťový
osciloskop

• Veľký výber kurzov

en

• Animácie
• Interaktívne merania
s návodom

• Generátor funkcií a tvarov

• Voľný pohyb

• Trojitý zdroj, AC/DC napätie
• Trojfázový zdroj

• Dokumentácia výsledkov
merania

• a mnoho ďalších prístrojov/

• Testy vedomostí
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Rôzne systémy
pre rôzne požiadavky

Systém panelov A4
Jednotlivé systémy sa namontujú na panel a v takomto prevedení sa využívajú na rôzne didaktické metódy ako je všeobecná
príprava, vzdelávanie dospelých, alebo praktické merania. Systém sa skladá z lisovaných panelov, ktoré sú obojstranne
pokryté melanínom. Na prednej strane panela je sieťotlačou nanesený schematický popis namontovaného zariadenia. Výškový
formát panelu zodpovedá DIN A4. Panely je možné jednoducho inštalovať na nosný rám LN.

Systém panelov A4

Vaše výhody
• Univerzálny a pružný systém zložený z modulov
• Navrhnuté pre účely prezentácie a cvičení so študentmi
• Zabezpečenie dvojitou izoláciou (bezpečnostné zdierky a vodiče)
• Systém je osadený priemyselnými súčiastkami
• Prehľadný systém s bielou kontrastnou potlačou odolnou proti odretiu
• Moderná meracia technika s podporou PC
• Farebné návody na cvičenia a učebnice
• Pracovné listy pre študentov a vzorové riešenia úloh
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Systém pre cvičenie zapájania
Pri cvičení zapájania sa príprava koncentruje na získavanie manuálnych zručností. Všetky cvičenia sú úzko prepojené na
prax. Používaný spojovací materiál zodpovedá priemyselným aplikáciám (nosný rám, upínacie siete, svorky atď.)
a umožňuje používanie rôznych metód zapojenia. Všetky súčiastky okrem spotrebného materiálu (kabeláž) sú opakovane
použiteľné.

Systém pre cvičenie zapájania

Vaše výhody
• Plánovanie a realizácia projektových prác
• Získavanie zručnosti v zapájaní súčiastok a prístrojov
• Úzka previazanosť s praxou používaním priemyselných súčiastok a technickej dokumentácie
• Možnosť kombinácie so systémom panelov A4
• Zapájanie obvodov s priemyselnými súčiastkami
• Kompletná dokumentácia k projektovým prácam
• Vhodný doplnok pre praktické vyučovanie
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Komplexné a zaujímavé prezentovanie učiva
Didaktické média pre všetky vzdelávacie systémy
Učebnice
ponúkajú okrem podrobného popisu uvedenia do
prevádzky jednotlivých systémoch aj početné cvičenia,
príklady a projekty.

Multimediálne kurzy
Mnohé učebnice sú k dispozícii vo forme multimediálnych
kurzov. Majú funkcie ktoré sú známe zo systému UniTrain-I
ako napríklad:
• Otázky na overenie vedomostí
• Interaktívne zapájanie meraní
• Navigačná lišta
• Animovaná teória
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Prehľadové mapy
Poskytujú rýchly prehľad o príslušných témach, pracovných
postupoch, procesoch a technických súvislostiach, ktoré sú
stručne a jasne zdôraznené.

Prezentačné fólie
Podporujú prípravu učiteľa, napríklad s informačným
pozadím, blokovými schémami, fyzikálnymi základmi,
špecifickými hodnotami z noriem, zvláštnymi modifikáciami a
príkladmi použitia. Vašu sadu fólií dostanete vo formáte
PowerPoint.
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Všetko na jeden pohľad
Bezpečnostné systémy
v automatizačnej technike

Siete, riadenie a pozorovanie
automatizovaných systémov

CIM
Pružný výrobný systém

IPA
Priemyslové technologické
zariadenia
IMS®
Priemyslový mechatronický systém

Modely zariadení
a simulátory procesov

Programovateľné
automaty

Priemyslová inštalačná
technika

Meracia a regulačná
technika

CSY 1

CSY 2
AS-Interface
s bezpečnostným
motorom

Obvody
s bezp.relé

CAS 1
AS-Interface

CSY 3
Bezpečné PLC
PROFIsafe

CDP 1
PROFIBUSDP

ILA Interaktíny laboratórny asistent
Trieskové obrábanie s CIM systémom

Multimediálny kurz UniTrain-I
Procesná technika s IPA
subsystémom

Multimediálny kurz UniTrain-I
Mechatronika s IMS® transportnými systémami

CLC 33
Modely zariadení

CLC 34
Univerzálny simulátor zariadení

Multimediálny kurz UniTrainI
Automatizačná technika (PLC + zbernice)

Multimediálny kurz UniTrain-I
Automatizačná technika (Elektropneumatika)

Multimediálny kurz UniTrain-I
Snímače, Meracia technika, Regulačná technika
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CSY 4/5
Použitie optických
systémov

CPN 1/2
Priemyslový
Ethernet/
PROFINET

CFW 1
Diaľková
údržba

CCS 2
Obsluha a
pozorovanie

CVS1
Spracovanie
obrazu

IPA 2n Pružný
technologický
systém

IPA 1-5
IPA subsystémy

IMS® 1-11
IMS®
Transport- a subsystémy

IMS® 2n
Pružný mechatronický
systém
(FMS)

CLC 40
Elektrický model zariadenia

CLC 30
SIMATIC S7-300
konfigurovaná základná
zostava

EST 1
Ručné spínanie

IAC
Aplikovaná regulačná technika –
regulácia prietoku a hladiny

CID1
RFID

CIM 1n & 2n Pružný
výrobný systém

CIM 1-2
CIM systémy

CLC 35
Zobrazovanie
procesov
PRO/TRAIN
Windows

CLP 20
Riadenie
elektrických pohonov

CLC 36
Regulácia v automatizačnej
technike

CLC 30
SIMATIC S7-300
modulárna zostava

EST 2
Obvody so
stykačmi

EST 4
Programovateľný malý automat LOGO!

EPE
Aplikovaná regulačná technika
– regulácia pohonu
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Viac ako tréningový systém
Kompletné riešenie laboratória pre automatizačnú techniku

Prezentácia komplexného učiva modernými
médiami a zaujímavou formou
Pružný technologický systém
zariadenia s IPA

Jednoduchý prístup
ku každému subsystému IMS®
prostredníctvom multimediálnych kurzov
UniTrain-I

CNC programovania priamo na stroji
alebo v 3D simulátore

Pružný výrobný systém IMS®
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Každú IPA stanicu možno riadiť priemyslovým
PLC alebo prostredníctvom systému UniTrain-I
Kompletné riešenie riadiacich systémov:
SPS, AS-i, PROFIBUS, PROFINET, HMI, diaľková
údržba, bezpečnostná technika, pohony
Modely zariadení a simulátory procesov
ponúkajú množstvo riadiacich úloh

Multimediálny vzdelávací
systém UniTrain-I
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Meracia a regulačná technika

Meracia a regulačná technika
Technika merania
Meranie analógových a neelektrických veličín sú dôležité základy všetkých oblastí automatizačnej techniky. Prácu automatických
regulačných systémov vlastne umožňuje získavanie fyzikálnych veličín a ich prevod na elektrické signály.

Regulačná technika
Pomocou vzdelávacieho systému zameraného na tematiku regulácie sa žiaci prakticky a názorne zoznámia so základmi
regulačnej techniky. Na získanie potrebných vedomostí zručností budú využité moderné učebné pomôcky ako digitálny
regulátor a multimediálny vzdelávací systém Získavanie fyzikálnych veličín a ich prevod na elektrické signály umožňuje
vykonávanie automatickej regulácie systémov.
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Meracia a regulačná technika

Snímače
Základ každej automatizácie a regulácie spočíva v poznaní
stavu procesu a hodnôt v na ktoré v procese pôsobíme. Tieto
poznatky získavame pomocou rôznych snímačov. Poznatky
o snímačoch sú dôležité pre každého kto prichádza do styku
z automatizačnou
technikou
a sú
nevyhnutné
pre
mechatronikov.

Regulačná technika v automatizácii
Regulačná technika je veľmi dôležitá pre moderné technické
systémy. Optimalizované regulačné obvody pomáhajú pri
výrobe a údržbe, šetria energia a materiály a zabezpečujú
požadovanú úroveň kvality produktov. Ďalej je možné
prostredníctvom integrácie regulačnej techniky realizovať
inteligentné produkty ktoré spĺňajú požiadavky na uplatnenie
sa na svetovom trhu.

Zdroj: Thyssen Krupp

Vzdelávacie systémy
Naše vzdelávacie systémy pokrývajú nasledovné témy:
• Snímače
• Technika merania
• Regulačná technika
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Meracia a regulačná technika

Snímače v automatizácii
Snímače v priemysle
Snímače sú potrebné v technických procesoch ktoré sú riadené pomocou programovateľných automatov. Snímače prevádzajú
fyzikálne veličiny na elektrické výstupné signály a nahradzujú funkcie ľudských zmyslov. Takže téma „Snímače“ je pre každého
automatizačného technika nevyhnutným základom.

UniTrain-I Kurz „Snímače v automatizácii ”

Vyučovací obsah
• Práca s kapacitnými a indukčnými snímačmi
• Práca s rôznymi snímačmi ako snímanie magnetického poľa a optické snímače
• Výber vhodných snímačov pre rôzne materiály
• Vysvetlenie pojmov spínacia vzdialenosť, hysteréza spínania a frekvencia spínania
• Testovanie vzoriek rôznych materiálov na osi X s elektrickým pohonom
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Vybavenie UniTrain-I Snímače v automatizácii
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Meranie elektrických veličín
Prúd/napätie – Výkon – Práca – Frekvencia
Úvod do elektrických meraní predstavuje zoznámenie sa s práca s elektromagnetickými meracími prístrojmi s plieškom a
cievkou. Zároveň budú tieto prístroje používané na meranie napätí a prúdov. Vo výsledkoch merania bude rozpracovaný vplyv
krivky na výsledok merania a meracie rozsahy budú rozšírené pomocou doplnkových rezistorov.

UniTrain-I Kurz „Meranie elektrických veličín ”

Vyučovací obsah
• Meranie výkonu
• Vysvetlenie princípov merania na jednosmernom obvode
• Vysvetlenie rozdielov medzi účinným, zdanlivým a jalovým výkonom
pomocou jednoduchého merania na striedavom obvode
• Meranie a objasnenie faktoru výkonu
• Meranie spotreby a elektrickej práce pomocou Ferrariho počítadla

Vybavenie UniTrain-I Meranie elektrických veličín
Lucas-Nülle
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Meranie neelektrických veličín
Teplota – Tlak – Sila – Krútiaci moment
V dnešnej priemyselnej praxi sa často objavuje potreba kontrolovať fyzikálne veličiny, zobrazovať ich alebo ich elektronicky
spracovať. Pre tieto účely musí byť vykonaný prevod neelektrických veličín na elektrické.

Kurz UniTrain-I „Meranie neelektrických veličín TPF ”

Vyučovací obsah
• Vysvetlenie vplyvu meracích obvodov
• Charakteristiky rôznych snímačov teploty: NTC, Pt 100, KTY, termočlánok
• Meranie tlaku: piezoelektrické, indukčné a odporové snímače tlaku
• Princíp merania síl pomocou merania tlaku, ťahu a krutu
• Snímanie charakteristík rôznych snímačov
• Postup linearizácie nelineárnych charakteristík
• Zoznam možných zdrojov chýb
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Vybavenie UniTrain-I Meranie neelektrických veličín TPF
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Dráha – Uhol – Otáčky
V mechatronických systémoch alebo vo výrobných aplikáciách s pohonmi je rýchle a presné stanovenie dráhy, uhla
a otáčok rozhodujúcim pre dynamiku, hospodárnosť a kvalitu zaradenia..

Kurz UniTrain-I „Meranie neelektrických veličín ”

Vyučovací obsah
• Analógové a digitálne spôsoby meranie dráhy, uhla a otáčiek
• Poznávanie príslušných snímačov ich spôsobov činnosti a charakteristík
• Experimentálne zisťovanie charakteristík
• Doladenie spínania pri meraní
• Pokusy s kapacitným a indukčným snímačom
• Použitie optických snímačov a Hallovho snímača na meranie polohy rotujúceho hriadeľa
• Vykonávanie inkrementálneho merania dráhy
• Experimenty s rotujúcim hriadeľom a resolverom

Vybavenie UniTrain-I Meranie neelektrických hodnôt s,α,n
Lucas-Nülle
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Meranie R,L,C
Odpor – Indukčnosť – Kapacita
Mostíky a spôsoby merania impedancie sa už roky používajú v mostíkových obvodoch na určenie parametrov pasívnych
súčiastok. Napríklad ohmický odpor, kapacita indukčnosť.

Kurz UniTrain-I „Merania R,L,C ”

Vyučovací obsah
• Vykonávanie merania R,L,C pomocou
- Wheatstonovho mostíka
- Maxwell-Wien- mostíka a
- Wien- mostíka
• Vysvetlenie princípov merania
• Merania s meracím prístrojom RLC
• Porovnanie výsledkov merania
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Vybavenie UniTrain-I Merania RLC
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Praktický úvod do
regulačnej techniky
Regulácia teploty – otáčok – svetla – prietoku
V dobe automatizácie má regulácia najväčší význam pre moderné technické systémy

Kurz UniTrain-I „Praktický úvod do regulačnej techniky“

Vyučovací obsah
• Princípy pôsobenia riadenia a regulácie
• Konštrukcia a funkcie spojitého a nespojitého regulátora
• Praktické pozorovanie regulačného obvodu so spojitým regulátorom
• Regulácia teploty v saune s dvojbodovým regulátorom
• Zostavenie a optimalizácia regulácie otáčok so spojitým regulátorom
• Správanie sa riadenia a rušenia svetelného regulačného obvodu
• Regulácia prietoku s dvojbodovým regulátorom a PI- regulátorom
(vyžaduje doplnkový model regulačného obvodu „regulácia stavu hladiny“)

Vybavenie UniTrain-I Praktický úvod do regulačnej techniky
Lucas-Nülle
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Analýza regulačných obvodov
Členy regulačného obvodu – Spojitý regulátor –
Nespojitý regulátor –Uzatvorené regulačné obvody
Pre správny výber regulátora a bezpečné funkcie regulačného obvodu je dôležité porozumieť chovaniu typov regulátorov
a regulovaných sústav v oblasti času a frekvencie.

Kurz UniTrain-I „Analýza regulačných obvodov“

Vyučovací obsah
• Zisťovanie chovania a identifikácia rozličných
členov regulačných obvodov ako:
- P-člen
- I- člen
- 2 PT1- člen r
- Nelinearita
- Aritmetický člen

• Návrh jednoduchého regulátora
• Optimalizácia uzatvorených regulačných obvodov
• Analýza regulačných obvodov a sústav pomocou
Bodeho diagramu
• Poznávanie statického a dynamického správania
členov regulačných obvodov a uzatvoreného regulačného

snímaním skokových priebehov signálov
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Vybavenie UniTrain-I Analýza regulačných obvodov
Lucas-Nülle

Meracia a regulačná technika

Návrh a optimalizácia regulátora
Reálne regulované sústavy –Nastaviteľná regulácia – Optimalizácia
regulátora – Analýza stability – Číslicová a fuzzy-regulácia
Táto doplnková výbava ku kurzu „Analýza regulačných obvodov“ s reálnou regulovanou sústavou názorne objasňuje pokročilé
vedomosti o regulačnej technike. Pre reguláciu komplexných veličín a nelineárnych systémov sa používa fuzzy regulátor. Fuzzy
systémy je možné integrovať do systému UniTrain-I – Regulačná technika.

Kurz UniTrain-I „Návrh a optimalizácia regulátora

Vyučovací obsah
• Zisťovanie charakteristík reálnych regulovaných sústav:
- regulácia teploty
- regulácia otáčok
- regulácia osvetlenia
• Pozorovanie ich chovania v regulačných obvodoch so
spojitým a nespojitým regulátorom v uzatvorenom reg.
obvode

• Posúdenie kvality regulácie a analýzy stability v oblasti
frekvenčného rozsahu snímaním Bodeho diagramu
• Číslicová a fuzzy regulácia:
- Simulácia regulačných obvodov na PC
- Regulácia v reálnom čase pomocou PC
-Skúmanie fuzzy regulátora
- Fuzzy regulácia reálnej regulovanej sústavy

• Skúmanie chovania riadiacich hodnôt a rušenia
• Vykonávanie návrhov a optimalizácie v oblasti času
a frekvencie

Vybavenie UniTrain-I Návrh a optimalizácia regulátora
Lucas-Nülle
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Aplikovaná regulačná technika
Regulácia úrovne hladiny – Regulácia prietoku
Didaktický systém „Regulácia úrovne hladiny“ poskytuje prostredie pre praktické merania a experimenty s aplikovanou
regulačnou technikou. Kompaktné zariadenie obsahuje nádrž určenú na plnenie, merací prevodník tlaku na zisťovanie aktuálnej
výšky hladiny a zásobovaciu nádrž s čerpadlom. Pre dosiahnutie konštantného dodávaného množstva čerpadla je integrovaná
vypínateľná podriadená regulácia s prietokomerom. Rušivé veličiny je možné simulovať pomocou nastaviteľných škrtiacich
ventilov, ktoré môžu ovplyvniť napr. čas plnenia nádrže. Ako doplnok je možní pridať druhú nádrže a vybudovať tak regulovanú
sústavu druhého rádu.

Príklad zapojenia „Regulácia úrovne hladiny IAC 10“

Vyučovací obsah
• Charakteristiky regulovanej sústavy
• Zapojenie a funkcie uzatvoreného regulačného obvodu
• Dvojbodový regulátor na integrovanej sústave
• Dvojbodový regulátor na sústave vyššieho rádu
• Regulácia úrovne hladiny so spojito pracujúcim PI-/PID-regulátorom
• Regulácia úrovne hladiny s podriadenou reguláciou prietoku
• Regulácia úrovne hladiny na sústave vyššieho rádu
• Chovanie regulačných obvodov pri rušení
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Vybavenie IAC 10
Lucas-Nülle

Meracia a regulačná technika

Univerzálny číslicový regulátor
Rovnako ako v priemysle aj na školách boli analógové regulátory nahradené číslicovými regulátormi. Okrem vysokej presnosti
a jednoduchej obsluhy ponúka číslicový regulátor aj rozsiahle možnosti pripojenia na riadiacu alebo vizualizačnú úroveň
procesov pomocou svojich rozhraní, alebo zberníc. Univerzálny číslicový regulátor zjednocuje funkcie typického priemyselného
regulátora a možnosťami didaktického tréningového systému zameraného na regulačnú techniku. Tréningový systém je
doplnený krycími fóliami ktoré zakrývajú nevyužité prvky regulátora v danej aplikácii a sadou softvéru na skúmanie a
optimalizáciu regulačných obvodov pomocou PC.

Univerzálny číslicový regulátor s krycími fóliami

Sada softvéru
• Softvér na vyšetrovanie regulátora
• Softvér dvojbodový regulátor
• Softvér trojbodový regulátor
• Softvér PID regulátor
• Softvér regulátor 4-kvadrantného pohonu

Vybavenie IAC
Lucas-Nülle
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Aplikovaná regulačná technika
Menič s jednosmerným strojom
Doplnenie meničom umožňuje rozšírenie príslušného elektrického stroja na pohon s meničom. Pridaním číslicového
regulátora z takejto zostavy vznikne regulovaný pohon. Aby sme mohli skúmať zaťaženie pohonu v štyroch kvadrantoch
potrebujeme mať k dispozícii servobrzdu.

Príklad zapojenia „Regulácia otáčok jednosmerného stroja EPE 1”

Vyučovací obsah
• Regulácia otáčok v 1- až 4-kvadrantnom režime s a bez podriadenej regulácie prúdu
• Regulácia otáčok jednočinným a dvojčinným meničom alebo s IGBT
• 4-kvadrantný režim, rekuperácia energie
• Regulácia otáčok, regulácia prúdu, kaskádová regulácia, adaptívna regulácia
• Počítačom podporovaná analýza regulovanej sústavy a regulátora, nastavovanie parametrov
• P-, PI-, PID- regulácia
• Optimalizácia regulátora
• Chovanie regulovaného jednosmerného stroj s meničom komutovaným sieťou (EPE 11) a meničom komutovaným
samostatne (EPE 21)
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Vybavenie EPE 11/21
Lucas-Nülle
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Regulácia
v automatizačnej technike
Jeden model – dve funkcie: regulácia úrovne hladiny a regulácia prietoku
Zariadenie umožňuje vykonávať obzvlášť názorné experimenty pretože je možnosť bezprostredne pozorovať pohyb média pri
regulácii úrovne hladiny a prietoku. Tieto vlastnosti predurčujú zariadenie pre úvod do regulačnej techniky. Kompaktný prístroj
obsahuje nádrž pre reguláciu úrovne hladiny, tlakový snímač pre reguláciu prietoku a nádrž na kvapalinu s čerpadlom. Veľkosť
prietoku je možné nastavovať škrtiacimi ventilmi na vstupe a výstupe nádrže určenej pre reguláciu.

Príklad zapojenia „Regulácia hladiny CLC 36”

Vyučovací obsah
Regulácia úrovne hladiny
• Zostavenie uvedenie do prevádzky a optimalizácia riadenia úrovne
s premennou charakteristikou
• Dvojpolohový regulátor v
Integrovanom systéme riadenia
vyššieho rádu
• Dvojpolohový regulátor so spojitou
odozvou v uzatvorenom obvode
riadenia hladiny kvapaliny

Vybavenie CLC 36
Lucas-Nülle

Regulácia prietoku
• Dvojpolohový regulátor úrovne
hladiny s plavákovým spínačom
• Automatické riadenie úrovne
hladiny kvapaliny s rušením
• Regulačný obvod 2. priradenie
prídavnej nádrže - doplnok

• Zostavenie, uvedenie do
prevádzky a optimalizácia riadenia prietoku
• Princíp, chovanie a použitie
regulácie prietoku
• Skúmanie regulácie prietoku - a
odozva systému na rušenie - a
zmenu referenčných
parametrov
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Priemyslová inštalačná technika

Priemyslová inštalačná technika
Výzva: Rýchle zvládnutie procesu
Moderná priemyslová inštalačná technika kladie vysoké požiadavky na schopnosti inštalatérov. Čítanie komplexných schém
zapojenia, výber vhodných prístrojov, výpočet parametrov ističov a programovanie riadiacich jednotiek patria medzi
každodenné úlohy.

34
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Priemyslová inštalačná technika

Elektropneumatika
Tlakový vzduch ako nosič energie je v používaný stále
častejšie. Výhody pneumatiky sú v jednoduchej konštrukcii
akčných členov, napríklad pneumotorov. Na rozdiel od čisto
pneumatického riadenia umožňuje elektropneumatické
riadenie podstatne komplexnejšie funkcie zvlášť pri použití
elektronického
spínania
napr.
programovateľných
automatov.

Inštalačná technika
Nové kompaktné panely sú cenovo prijateľné rozšírenie
rozsiahlych modulárnych didaktických systémov riadiacej
techniky.
Použitím prvkov s prídavnými funkciami a spoluprácou rôznych
pracovných zoskupení môžu byť obzvlášť dobre spracované
rozsiahle projekty v dlhšom časovom období.

Vzdelávacie systémy
Aby vzdelávacie systémy vyhovovali všetkým požiadavkám
pokrývajú nasledovné témy:
• Ručné spínanie v trojfázových obvodoch
• Bezpečné spínanie v trojfázových obvodoch
• Zapojenia komplexných zariadení
• Programovateľné malé automaty
• Elektropneumatika v automatizačnej technike

35
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Ručné spínanie v trojfázových obvodoch
Vzdelávanie v riadiacej technike orientované na prax
Ťažisko vzdelávania spočíva v návrhu obvodov ako aj vo výbere správnych spínacích prvkov a prístrojov. Viacpólové
spotrebiče do určitej výkonovej triedy môžu byť v trojfázových obvodoch spínané priamo. Pre tento účel sú používané
spínacie prístroje vhodné pre jednotlivé aplikácie.

Príklad zapojenia „Ručné spínanie v trojfázových obvodoch EST 1””

Vyučovací obsah
• Ručné spínanie v trojfázových obvodoch
• Stykače v trojfázových obvodoch
• Malé programovateľné automaty
• Vypínanie trojfázového indukčného motora
s kotvou nakrátko

• Prepínanie pólov trojfázového indukčného motora
podľa Dahlandera
• Prepínanie pólov trojfázového indukčného motora
z dvomi oddelenými vinutiami

• Prepínač hviezda/trojuholník trojfázového motora s kotvou
nakrátko
• Otočný prepínač hviezda/trojuholník
trojfázového indukčného motora s kotvou
nakrátko
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Vybavenie EST 1
Lucas-Nülle
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Spínanie stykačmi v 3fázových obvodoch
Spínanie veľkých záťaží
Od určitej výkonovej kategórie nie je možné priame spínanie trojfázových spotrebičov. Preto sú tieto spotrebiče spínané nepriame
prostredníctvom rôznych ochranných obvodov. Ťažisko vzdelávanie je v návrhu riadiacich obvodov a ich zapojení s následnou
kontrolou funkčnosti. Rozsiahle riadiace úlohy môžu byť zapojené s využitím doplnkového vybavenia. Sada doplnkového
vybavenia obsahuje všetky stroje a prístroje potrebné pre zapojenie priamych a nepriamych riadiacich obvodov trojfázových
motorov.

Príklad zapojenia „Bezpečné spínanie v trojfázových obvodoch EST 2

Vyučovací obsah
• Návrh schémy zapojenia

• Zapojenia hviezda/trojuholník

• Nastavenie ochranného relé motora podľa
údajov na štítku motora

• Kontrola funkcií a hľadanie chýb

• Samodržné obvody so stykačmi

• Ochranné, bezpečnostné a vypínacie funkcie

• Časové relé s oneskoreným pritiahnutím a
odpadnutím

• Projektovanie, konštrukcia a uvedenie do činnosti
komplexného riadenia

• Pripájanie trojfázových strojov

• Impulzné relé
• Uzamykateľný bezpečnostný otočný prepínač
• Zapojenie obmedzovača s mechanickým koncovým
spínačom a reverzáciou

Vybavenie EST 2
Lucas-Nülle

37

Priemyslová inštalačná technika

Malé programovateľné automaty
Ideálny úvod do malých riadiacich úloh
Nadstavbu na klasickú riadiacu techniku a číslicovú techniku predstavujú prvé základy programovania malých riadiacich
automatov. Tieto cvičenia slúžia ako príprava na vzdelávanie v automatizačnej technike. Malé riadiace automaty sú
obsluhované pomocou displeja. Na ich programovanie nie je potrebný počítač.

Príklad zapojenia ”Programovateľné malé riadenie LOGO! EST 4

Vyučovací obsah
• Programovanie základných funkcií
• Programovanie časových členov
• Komplexné riadiace úlohy
• Programovanie s PC, vizualizácia a dokumentácia aplikácií
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Vybavenie EST 4
Lucas-Nülle
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Elektropneumatika v automatizácii
Pneumotor – Rozvádzače – Riadiace prvky
Využívať ako nosič energie stlačený vzduch je stále atraktívnejšie. Pneumatické systémy sú často používané ako pohony, na
operácie ako vŕtanie brúsenie upínanie, triedenie a pri riadení a regulácii. Jedným z dôvodov masívneho využitia
v automatizácii je že pneumatické systémy sú najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie.

Kurz UniTrain-I „Elektropneumatika“

Vyučovací obsah
• Funkcie jednočinných a dvojčinných priamočiarych pneumotorov
• Poznávanie rôznych rozvádzačov
• Funkcie a zapájanie elekropneumatických riadiacich obvodov
• Riadenie postupom krokov
• Programovateľné riadenie
• Zaznamenávanie diagramov dráha/čas
• Riadenie v závislosti na čase

Vybavenie UniTrain-I Elektropneumatika
Lucas-Nülle
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SIMATIC S7-300 .............................................................. 46

Programovateľné automaty

Riadenie programovateľným automatom
Integrálna súčasť automatizačnej techniky
Nové zamerania vo vzdelávaní vyžadujú nový obsah v témach riadiaca
technika, Elektromechanika, Elektronika a počítačom podporované
riadenie- programovateľné automaty (PLC). Funkcie a základné
informácie sú názorne vysvetlené pomocou mnohých príkladov, cvičení
a praktických úloh.
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Programovateľné automaty

Využitie vo viacerých odboroch
Programovateľné automaty sú dnes integrálnou súčasťou
automatizačnej techniky. Na riadenie automatizovaných
procesov sú používané v strojárstve, dopravnej technike,
technologických procesoch, vo výrobných zariadeniach
a pohonných systémoch.

Čas na individuálnu prípravu
Základné informácie sú spracované do kurzu UniTrain-I
„Automatizačná technika“. Vyučovanie prostredníctvom
multimediálneho kurzu poskytne učiteľovi viac času na
individuálne venovanie sa jednotlivým žiakom alebo celej
skupine. V kurze UniTrain-I Programovateľné automaty (PLC)
sa žiaci naučia spracovávať riadiace úlohy podľa
priemyselného štandardu.

Vzdelávacie systémy
Vzdelávacie systémy sprostredkujú základné vedomosti o
programovateľných automatoch a ukážu ich prepojenie so
snímačmi a aktormi. Základné informácie a funkcie PLC sú
názorne vysvetlené pomocou mnohých príkladov, cvičení
a praktických úloh nasledovnými systémami:
• UniTrain-I PLC a technika zberníc
• Riadenie programovateľným automatom SIMATIC S7-300
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Automatizácia multimediálne,
PLC a technika zberníc
Programovateľné automaty (PLC)
Dnešný priemysel s vysokým využitím automatizácie sa vyznačuje takmer samostatne pracujúcimi zariadeniami.
Tieto zariadenia sú väčšinou riadené programovateľnými automatmi. Ďalší vývoj ako decentrálne riadenie
s prevádzkovou zbernicou pridáva na význame zbernicových systémov.

Vyučovací obsah
• Úvod od základov a základných pojmov programovateľných automatov a ich činnosti
• Úvod do programovania PLC
• Návrhy programov od logických hradiel cez pamäťové funkcie až po komplexné siete
• Programovanie časovačov, počítadiel a vlastných funkcií
• Programovanie riadenia križovatky
• Prevod neelektrických veličín na elektrické signály
• Programovanie zoznamom inštrukcií (AWL)- a editorom štruktúrovaného textu (ST-Editor) podľa normy IEC 1131
• Programovanie so STEP 7 v jazykoch funkčný plán FUP, priečkový diagram KOP a zoznam inštrukcií AWL
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..........Vybavenie UniTrain-I PLC a technika zberníc
Lucas-Nülle

Programovateľné automaty

Systém prevádzkovej zbernice –
PROFIBUS
PLC samotné už nie sú vnímané ako centrálna jednotka
automatizovaných zariadení. Všeobecné automatizované
riešenie tvorí integrácia senzorov, techniky pohonov a iných
akčných členov ako aj komponentov pre ovládanie
a pozorovanie procesu. Plnohodnotné prepojenie rôznych
systémov umožňujú štandardizované systémy prevádzkových
zberníc.

Kurz UniTrain-I „PLC a technika zberníc ”

Vyučovací obsah
• Prevádzkovanie decentrálnych periférií prostredníctvom siete s PROFIBUS-DP-Master a PROFIBUS-DP-Slaves
• Programovanie a uvedenie do prevádzky systému prevádzkovej zbernice so špeciálnymi
softvérovými nástrojmi ako sú PROFIBUS-Monitor a PROFIBUS-Tester
• Poznávanie štruktúry prenosu dát a protokolov
• Prenos a analýza chýb
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Riadenie programovateľným
automatom SIMATIC S7-300
Kompletne zostavená základná výbava
Okrem odporúčanej základnej výbavy sú všetky CPU série 300 už v konfigurovaných kompletných prístrojoch.
Na realizáciu praktických úloh je rovnako ako aj v praxi používaný balík softvéru STEP 7. S jeho pomocou sú automatizované
zariadenia objektovo orientované a programované v súlade s normou IEC 1131-1. K dispozícii sú programovacie jazyky
priečkový diagram KOP (Kontaktplan), funkčný plán FUP (Funktionsplan) a zoznam inštrukcií AWL (Anweisungsliste), vyšší
programovací jazyk SCL (strukturierter Text), grafický jazyk Graph a nástroj pre softvérový test a konfiguráciu hardvéru.

Príklad zapojenia „SIMATIC S7-300 CLC ”

Vyučovací obsah
• Konštrukcia a funkcie programovateľného automatu
• Zostavenie programu
• Programovanie podľa IEC 1131-1 (AWL, KOP, FUP, SCI, Graph) v STEP 7
• Programovanie binárnych a slovných operácií
• Programovanie počítadiel, časovačov, porovnávacích funkcií a aritmetických funkcií
• Štruktúra programu, vyvolanie podprogramov
• Uvádzanie automatizovaných systémov do prevádzky, ich testovanie a vyhľadávanie chýb
• Diagnostické funkcie
• Dokumentácia a archivácia

46

Vybavenie CLC 30
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Programovateľné automaty

Riadiaci systém SIMATIC S7-300
Didaktický systém pozostáva z modulárneho prístroja ktorý má priemyselné vyhotovenie a je osadený moderným
programovateľným automatom. Vybavenie systému môže byť individuálne konfigurované a dopĺňané. Periférie sú jednoducho
pripájané prostredníctvom systémovej zbernice na ktorú sú pripojené vstupné a výstupné moduly a simulátor zariadení.
Didaktický systém je možné vybudovať od základnej zostavy až po High-End-systém s rozhraním PROFIBUS-DP-a
decentálnymi perifériami.

Príklad zapojenia „SIMATIC S7-300 CLC ”

Vyučovací obsah
• Konštrukcia a programovanie programovateľného automatu
• Zostavenie poradia operácií
• Programovanie podľa normy IEC 1131-1 (AWL, KOP, FUP) v jazyku STEP 7
• Programovanie binárnych operácií a operácií zo slovami
• Programovanie počítadiel a časovačov, porovnávania a aritmetických funkcií
• Štruktúra programu, vyvolanie podprogramov
• Uvedenie do prevádzky testovanie a vyhľadávanie chýb automatizovaných systémov
• Diagnostické funkcie
• Dokumentácia a archivácia

Vybavenie CLC 31
Lucas-Nülle
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Kompletné riešenia pre riadiace systémy
Riadenie so zbernicou AS-Interface, PROFIBUS a PROFINET
Trendom súčasných automatizačných technológií sú modulárne zariadenia s rozdelenou inteligenciou. PROFINET,
PROFIBUS a AS-Interface ponúkajú všetky možnosti prepojenia inteligentných komponentov – od najnižšej výrobnej úrovne
cez úroveň riadenia až po diaľkovú správu a údržbu komponentov (HMI). Ponúkajú integráciu do zberníc a poskytujú
,maximálnu mieru transparentnosti svojich procesov.
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Kabeláž a obsluha
Snaha o drastické znižovanie nákladov na kabeláž a údržbu
priniesla štandardné používanie prevádzkovej zbernice.
Umožnila decentrálne usporiadanie automatizovaných
zariadení čo pre oblasť snímačov a akčných členov znamená
nesprostredkované prepojenie v poli. Týmto prepojením
odpadá nákladné a poruchové paralelné prepojenie
kabelážou na jednotlivé snímače a akčné členy.

Úroveň prevádzkovej zbernice Feldbus
Prostredníctvom
normovaného
a otvoreného
protokolu
prevádzkovej zbernice Feldbus môžu navzájom komunikovať
systémy najrôznejších výrobcov. Všetky komponenty
automatizačnej technika ako sú prog. automaty, PC, obslužné
a signálne zariadenia rovnako aj snímače a aktory si môžu
vymieňať dáta prostredníctvom prevádzkovej zbernice
Feldbus. Aby zbernica spĺňala požiadavky na poskytovanie
informácií v reálnom čase, pracuje z vysokou prenosovou
rýchlosťou.

UniTrain-I

Vzdelávacie systémy
Vzdelávacie systémy pokrývajú všetky oblasti problematiky
riadiacich systémov od jednoduchých zbernicových štruktúr až
po komplexné siete. Dôležitou výhodou ktorá je vlastná
všetkým systémom sú extrémne krátke časy zostavenia.
Pomocou použitia typických priemyselných komponentov je
možné zbernice pružne meniť a rozširovať. Samozrejmosťou
je integrácia technológie rozhrania človek-stroj (HMI).
K dispozícii sú nasledovné zosieťované systémy:
• AS-Interface
• PROFIBUS
• PROFINET
• Industrial Ethernet
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AS-Interface
Otvorený štandard
Pre prepojenie riadiaceho systému so všetkými snímačmi a akčnými členmi pomocou zbernice Aktor-Sensor-Interface (AS-i) je
ešte potrebné použiť netienený dvojvodičový kábel. Tento systém je prehľadný a ľahko sa montuje. Súčasne umožňuje
vybudovať AS-i komunikačnú štruktúru s usporiadaním Master a AS-i-Slaves.

Príklad zapojenia „AS-Interface CAS -1”

Vyučovací obsah
• Pripojenie a inštalácia účastníka AS-Interface
• Adresovanie účastníka AS-Interface a jeho uvedenie do prevádzky v štruktúre zbernice
• Analýza a návrh aplikačných programov
• Zapojenie, programovanie a analýza riadiacich obvodov
• Používanie AS-Interface adresovacieho a diagnostického prístroja
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Vybavenie CAS 1
Lucas-Nülle
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PROFIBUS-DP
Rýchle prepojovanie komplexných systémov – PROFIBUS-DP
Zbernica PROFIBUS-DP je v priemysle často používaná a v tejto aplikácii poskytuje vzdelávaným aplikáciu z automatizačnej
techniky ktorá je blízka praxi. Základy sú názorne vysvetlené v multimediálnom kurze UniTrain-I „Automatizačná technika“.

Príklad zapojenia „PROFIBUS-DP CDP 1”

Vyučovací obsah
• Systémy prevádzkovej zbernice Feldbus v automatizačnej technike
• Štruktúry zberníc, prístupy, rozhrania, usporiadanie správy, analýza chýb, diagnostika
• Zapájanie sietí PROFIBUS a ich uvádzanie do prevádzky
• Pripájanie rôznych účastníkov siete PROFIBUS
• Pripájanie účastníkov siete PROFIBUS na GSD dáta
• Prenos, test a analýza chýb na sieti PROFIBUS
• Centrálne riadenie a zisťovanie stavu decentrálnych zariadení

Vybavenie CDP 1
Lucas-Nülle
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Priemyslový Ethernet/PROFINET
Komunikácia prostredníctvom siete PROFINET
Ethernet sa stal komunikačným štandardom a integrálnou súčasťou prostredia našich kancelárií. Požiadavky na priemyselnú
komunikáciu veľmi vzrástli. Napríklad je požadovaná schopnosť prenosu dát v reálnom čase, integrácia decentralizovaných
produkčných jednotiek a používanie priemyslovej kabeláže. Tieto požiadavky spĺňa PROFINET, otvorený a multifunkčný
priemyslový Ethernet, ktorý garantuje univerzálnu komunikáciu z prostredia kancelárie až po úroveň zbernice na produkčnej
linke. S rozširovacou sadou CPN 2„Industrial Wireless Local Area Network (IWLAN)“je možný bezdrátový prenos dát.

Príklad zapojenia „PROFINET CPN 1s doplnkom IWLAN CPN 1/2”

Vyučovací obsah
• Základy techniky sietí a praktické aplikácie pri zapájaní cvičení
• Prenos dát prostredníctvom TCP/IP
• Projektovanie a programovanie zariadení I/xO
• PROFINET a PROFIBUS v automatizovanej výrobnej bunke
• Diagnostika
• Komunikácia v reálnom čase pre potreby automatizovaných systémov
• Implementácia bezdrôtového prenosu IWLAN
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Vybavenie CPN 1/2
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Diaľková údržba a diagnostika
Automatizačná technika on-line–diaľková údržba prostredníctvom internetu
Pomocou tréningového systému „Diaľková údržba a diagnostika“ sa žiaci oboznamujú s diaľkovou diagnostikou
automatizovaného zariadenia prostredníctvom webového serveru systému funkčných blokov (SFCs). Okrem toho je možné
tréningový systém použiť na vyučovanie zapájania siete PROFINET. Cieľom projektu je vyskúšanie metód diaľkovej údržby
pomocou internetu pri priemyselnom využití.

Príklad zapojenia „Diaľková údržba CFW 1”

Vyučovací obsah
• Využitie IT- funkcií v diaľkovej diagnostike
• Rušivé hlásenia, diaľkové pôsobenie a diaľková údržba
• Vyvolanie informácií o stave siete
• Vykonávanie korektúr v aplikačných procesoch
• Textové správy programovateľného automatu SIMATIC zasielané e-mailom
• Diagnostika PROFINET

Vybavenie CFW 1
Lucas-Nülle
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RFID
Čipy RFID – preukaz pre produkty
RFID je používaný na bezdotykovú identifikáciu a lokalizáciu predmetov ako aj na automatický zber, ukladanie a prepojenie
digitálnych dát. Tréningový systém „RFID“ umožňuje vzdelávanie blízke praxi pri identifikácii paliet v automatizovanom
zariadení. Riadiace PLC je programované jazykom sekvenčných blokových schém. Týmto systémom môže byť podporená
výuka vybudovania siete PROFINET

Príklad zapojenia „CID 1

Vyučovací obsah
• Písanie a čítanie RFID identifikátorov (tagov)
• Použitie rôznych modulov RFID
• Základy techniky sietí a ich praktické použitie pri zapájaní zariadenia
• Prenos dát prostredníctvom TCP/IP
• Prepojenie PROFINET om
• Diagnostika
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Vybavenie CID 1
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Spracovanie obrazu
Kamerový snímač – vypátra každý detail
Systém spracovania obrazu je ideálny pre kontrolu presnosti, neporušenosti alebo polohy malých súčiastok. Pre spracovanie
obrazu nie je potrebné nijaké zvláštne know-how. Kompletná sada pozostáva z osvetlenia, vyhodnocovacej jednotky, snímača
a kábla a má jednoduchú obsluhu.

Príklad zapojenia „spracovanie obrazu CVS 1””

Vyučovací obsah
• Uvedenie do prevádzky prostredníctvom „tréningu“ namiesto programovania
• Nezávislá prevádzka
• Prepojenia zbernicou PROFIBUS DP / PROFINET
• Rozoznávanie tvarov
• Diaľková diagnostika
• Základy techniky sietí a ich praktické použitie pri zapájaní zariadenia

Vybavenie CVS 1
Lucas-Nülle
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Obsluha a pozorovanie
Jednoduchý prístup ku komplexným systémom – HMI
Procesy obsahujú stále viac úrovní, nároky na funkcie strojov a zariadení stále rastú. Každý kto obsluhuje stroje musí mať široký
prehľad. Human Machine Interface (HMI) tu ponúka najlepšiu možnú podporu. Význam tejto technológie stále rastie. Obsluhovať
a a pozorovať proces znamená jeho zvládnutie, upotrebiteľnosť a produktivitu. Didaktické systémy poskytujú možnosť získať
prehľad o HMI technológii. Vysvetľujú možnosti týchto technológií od jednoduchých displejov z textom cez panel operátora až po
HMI softvér v PC.

Príklad zapojenia „Obsluha a pozorovanie CCS 2”

Vyučovací obsah
• Projektovanie HMI zariadení a ich uvádzanie do prevádzky
• Programovanie hlásení o poruchách a stave zariadenia
• Programovanie vstupných a výstupných variabilných
• Zásahy do riadiacich programov (napr. zmena požadovaných hodnôt)
• Vizualizačný softvér WinCC Flexible
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Vybavenie CCS 2
Lucas-Nülle

Automatizované systémy prepojené sieťou

Riadenie systémov elektrických pohonov
Prepojenie techniky pohonov a automatizačnej techniky
Ťažisko tohto vzdelávacieho systému sa nachádza v projektovaní a programovaní PLC a panelu operátora a zároveň
v nastavovaní parametrov frekvenčného meniča prepojeného zbernicou PROFIBUS-DP. Na zaťažovanie pohonu, ktorý je
riadený frekvenčným meničom je v tomto didaktickom systéme použitá servobrzda. Riadiaci prístroj servobrzdy umožňuje
simuláciu zaťažovania pohonu typickou aplikáciu ako napr. pohon ventilátora, vačkového hriadeľa, valca papiera, zotrvačníkovej
záťaže.

Príklad zapojenia „Riadenie systému elektrických pohonov CLP 20”

Vyučovací obsah
• Nastavenie parametrov, PLC, jeho programovanie a uvedenie do prevádzky
• Projektovanie panelu operátora a jeho uvedenie do prevádzky
• Nastavenie parametrov frekvenčného meniča a jeho uvedenie do prevádzky
• Projektovanie prevádzkovej zbernice Feldbus a jej uvedenie do prevádzky
• Optimalizácia parametrov na rôznych nastaviteľných pracovných strojoch

Vybavenie CLP 20
Lucas-Nülle
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Od jednoduchých obvodov
Až po riadenie so zbernicou PROFIsafe
Podľa nových európskych smerníc pre stroje
Vzdelávacie systémy s tematikou „Bezpečnostná technika“ pokrývajú celé spektrum od jednoduchých obvodov
s bezpečnostnými relé cez AS-i-Safety s bezpečnostným monitorom až po použitie riadenia bezpečného voči chybám so
zbernicou PROFIsafe. Do takéhoto systému je možné jednoducho doplniť optické systémy, ako sú optické clony alebo laserový
skener.
Centrálnym modelom sú bezpečnostné dvere s s bezpečnostným spínačom pomocou ktorých je možné spoznať najrôznejšie
bezpečnostné aplikácie.
Bezpečnostné systémy sú výborným doplnkom staníc

„Industrial Mechatronik Systém“ IMS®.

K dispozícii sú nasledovné systémy:
• Obvody s bezpečnostnými spínacími prístrojmi
• AS-i-Safety
• PROFIsafe
• Optické systémy
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Pripravený na nebezpečenstvá
Progresívny proces automatizácie znamená aj viac zdrojov
potencionálnych nebezpečenstiev na početných pracoviskách .
Nesprávnym použitím nie je v ohrození iba človek ale aj stroje
sú mimoriadne citlivé. Ak sa nedodržiavajú príslušné
preventívne opatrenia môže dôjsť k závažným vecným
škodám. Preto musia zamestnanci získať presné vedomosti
o možných chybách pri používaní zariadení.

Normovaná prevencia
Takmer vo všetkých výrobných oblastiach a zariadeniach
je vyžadovaná vysoká
flexibilita pri prudko rastúcej
produktivite práce, s ktorou súvisí vysoká rýchlosť toku
materiálu. Zariadenia, ktoré garantujú bezpečnosť
v automatizačnej technike musia byť správne inštalované
a používanú
už
v rámci
vyučovania.
Požadované
preventívne bezpečnostné opatrenia sú definované v
normách IEC, EN, DIN 61508.

Viac o bezpečnosti prostredníctvom práce na projektoch
Splnenie vyššie uvedených noriem a správne zaobchádzanie
z bezpečnostnou technikou je pre žiakov jednoduchšie pri
praktickom vyučovaní. Tréning kombinuje praktické použite
s teoretickým obsahom Didaktická príručka – charakteristická
pre všetky tréningové systémy Lucas-Nülle – je sprievodcom
žiakov pri praktických cvičeniach.
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Obvody s bezpečnostnými relé
Základy: bezpečnosť pri spínaní
Centrálnym modelom sú bezpečnostné dvere s s bezpečnostným spínačom pomocou ktorých je možné spoznať najrôznejšie
bezpečnostné aplikácie:
• Bezpečnostný spínač ovládaný kladkou
• Bezpečnostný spínač s tlačítkom a pridržaním
• Bezpečnostný spínač s oddelenými tlačidlami
• Núdzový vypínač

Príklad zapojenia „Obvody s bezpečnostnými relé CSY 1”

Vyučovací obsah
• Bezpečnostné kategórie podľa EN 954-1
• Redundantné usporiadanie bezpečnostných obvodov
• Signalizácia v automatizačnej technike
• Nastavovanie parametrov zabezpečovacích zariadení a ich uvádzanie do prevádzky
• Núdzový STOP
• Priame odpojenie s o zablokovaním bezpečnostných dverí
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Vybavenie CSY 1
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AS-i-Safety
Objasňuje všetky aspekty bezpečnostnej techniky
Nový bezpečnostný systém s komponentmi AS-i-Safety je vynikajúci doplnok k vybaveniu systému AS-i a umožňuje vysvetliť
všetky aspekty bezpečnostnej techniky. AS-i bezpečnostný monitor slúži na kontrolu všetkých bezpečných AS-i-Slaves
umiestnených na zbernici AS-Interface. Pomocou príslušného softvéru je možné AS-i bezpečnostný monitor rýchlo
nakonfigurovať. Takýmto spôsobom môžete na zbernicu AS-i jednoducho pripojiť zariadenia ako tlačidlo núdzový STOP, tlačidlo
na zabezpečené otváranie dverí alebo optickú závoru.

Príklad zapojenia „AS-i-Safety v činnosti CSY 2

Vyučovací obsah
• Bezpečné snímače AS-i
• Uvedenie bezpečnostných aplikácií na zbernici AS-Interface do prevádzky
• Konfigurácia AS-i bezpečnostného monitoru
• Uvedenie prevádzkovej zbernice typu Feldbus do činnosti
• Kombinácia normálnych a bezpečných AS-i-Slaves

Vybavenie CSY 2
Lucas-Nülle
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PROFIsafe
Zosieťovaná bezpečnosť
Vstupné a výstupné signály sú kontrolované skupinami signálových komponentov zabezpečených voči chybám. CPU
kontroluje správny chod riadenia pravidelnými autotestami, testom chybových hlásení rovnako ako aj kontrolou logiky a času
priebehu programu. Súčasne sú kontrolované periférie či javia“ známky života“.

Príklad zapojenia „PROFIsafe s „bezpečným“ PLC CSY 3”

Vyučovací obsah
• Uvedenie bezpečnostných aplikácií na zbernici PROFIBUS (PROFIsafe) do prevádzky
• Programovanie S7 Distributed Safety
• Pripájanie bezpečných komponentov a funkcií
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Vybavenie CSY 3
Lucas-Nülle
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Optické systémy
Bezkontaktné zabezpečenie
Optické clony a optické závory slúžia na bezkontaktné zabezpečenie nebezpečných oblastí. Optická clona alebo závora
pozostáva z vysielača a prijímača. Infračervené LED vysielačov vysielajú krátke svetelné impulzy ktoré prijímajú diódy na
prijímačoch. Tieto zariadenia je možné ľubovoľne kombinovať s rôznymi inými systémami bezpečnostnej techniky..

Príklad zapojenia „Optické bezpečnostné systémy CSY 4””

Vyučovací obsah
• Uvedenie optickej clony do prevádzky
• AS-i-Safety
• PROFIsafe
• Muting – (možnosť prerušenia špeciálnej ochrannej funkcie) (CSY 5)

Vybavenie CSY 4/5
Lucas-Nülle
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Modely zariadení a simulátory procesov
Zabezpečenie kvality už počas plánovania
Prostredníctvom simulácie procesu je možné vygenerovať koncepčne optimálne riešenie s prihliadnutím na faktory nákladov,
času ak kvality ako aj dosiahnutia konkurenčných výhod. Takýmto spôsobom je možné už vo fáze plánovania zvýšiť
produktivitu a bezpečnosť procesu.
Simuláciou procesu je možné využiť napríklad na:
• Zvýšenie kvality
• Skrátenie priebehových časov
• Optimálne využitie zdrojov
• Zrýchlenie reakčných
možností
• Zvýšenie pružnosti
• Zníženie nákladov
• Zvýšenie zisku
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Virtuálna produkcia
Virtuálne zobrazenie odzrkadľuje praktické priemyselné
aplikácie. S jeho pomocou je možné simulovať
a analyzovať výrobný proces bez narušovania produkcie.
Cieľom je objavenie a poznanie skrytého potenciálu v
produktivite.

Pružné výrobné systémy
Početnosť rôznych výrobných systémov umožňuje
experimenty a vyučovanie prispôsobené praktickým
aplikáciám. Zostavovanie vlastných výrobných procesov
otvára neobmedzené možnosti.

Vzdelávacie systémy
Pre sprostredkovanie základných poznatkov ale aj
nadstavbových
vedomostí
z programovania
programovateľných
automatov
používame
nasledovné
systémy:
• Multimediálny kurz UniTrain-I „Automatizačná technika”
je správna voľba pre úvodné programovacie úlohy
• Modely na plošných spojoch ponúkajú cenovo prijateľné PLC
s digitálnym spracovaním signálov
• Simulátor zariadení vám poskytuje možnosť realizovať 24
rôznych procesov v súlade s učebným plánom
• Simulácia procesov ProTrain poskytuje komplexný
vizuálny prehľad
• Elektrické modely zariadení sú reálne a blízke praxi
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Modely s multimediálnou podporou
Ideály úvod
Multimediálne kurzy UniTrain-I na tému automatizačná technika sprostredkujú vedomosti a zručnosti potrebné pre riadenie,
prevádzku a údržbu modernej automatizácie procesov. Pomocou animácií a početných projektov sú v rôznych kurzoch
spracované základy, princípy a vlastnosti komponentov automatizovaných procesov a výrobných zariadení (PLC, zbernicové
systémy, pneumatické pohony, snímače).

UniTrain-I Kurz „PLC a zbernice”

Vyučovací obsah
•

Logické hradlá, pamäťové funkcie, časovače
a počítadlá, vyhodnotenie hrany riadenie chodu programu, spracovanie analógových hodnôt

• Projektovanie automatizovaného systému
• Programovanie s AWL a ST editorom podľa IEC 1131-1

Projekty
• Riadenie križovatky
• Práčka
• Signalizačné zariadenie
• Riadenie ventilátora
• Riadenie osvetlenia

• Programovateľné v jazyku STEP 7, FUP, KOP a AWL
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Modely na plošných spojoch
Rozličné modely
Pre prehĺbenie vedomostí a precvičenie z programovania konštantných, variabilných, blokových štruktúr, na používanie
poznámok, časov a systémových funkcií sme pripravili rôzne modely na plošných spojoch. Prehľadné rozmiestnenie prvkov
a zariadení napomáha k dosiahnutiu rýchlemu napredovania vo vzdelávaní.

Do držiaku je možné umiestniť
až šesť modulov

Príklad zapojenia „PLC model križovatky na plošnom spoji CLC 33”

Vyučovací obsah
• Analýza priebehu digitálneho procesu
• Programovanie podľa IEC 1131-1
• Uvedenie hardvérových modelov do prevádzky - ich
testovanie a hľadanie chýb

Projekty-modely
• Križovatka
• Krokový motor
• Prepínač hviezda/trojuholník
• Porovnávanie požadovanej/skutočnej hodnoty
• Vetranie tunela
• Práčka
• Poplašný systém v budove

Vybavenie CLC 33
Lucas-Nülle
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Simulácia procesov ProTrain
Názorné zobrazenie komplexných procesov
Tento vzdelávací systém dokáže na jednom pracovisku názorne zobraziť viaceré procesy bez potreby zasahovania do
priebehu procesu. Simulácia zodpovedá praxi. I/O prevodník prepája PC prostredníctvom sériového rozhrania s digitálnymi a aj
analógovými vstupnými a výstupnými signálmi ľubovoľného programovateľného automatu. Akčné členy modely sú riadené
prostredníctvom PLC- Spínacie stavy snímačov signálu kontroluje PLC spätnou väzbou.

Príklad zapojenia „ProTrain simulácia procesov (plniace zariadenie) CLC 35”

Vyučovací obsah
• Riadenie a kontrola technických procesov
• Nastavenie parametrov, programovanie a uvedenie do prevádzky technologicky odlišných zariadení
• Analyzovanie priebehu analógových a digitálnych procesov
• Programovanie podľa IEC 1131-1 (AWL, KOP, FUP)
• Hľadanie chýb na technologických procesoch s výskytom rušenia
• Simulácia priebehu procesu
• Centrálne riadenie a pozorovanie zariadení a procesov
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Vybavenie CLC 35
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Pneumatika

Elektrické stroje

Hydraulika

Základné obvody a vŕtací prípravok

Ochranný prepínač, hviezda trojuholník,
spúšťací obvod a frekvenčný menič

Hydraulické pohony a servopohon

Výrobná technika

Technologické postupy

Tvorba vlastných modelov procesu

Plniace a triediace zariadenie

Prečerpávacie a miešacie zariadenie

Vaše výhody
• Simulácia a vizualizácia technologických procesov, strojov a pohonov
• Vzhľad a správanie sa procesov sú detailne a názorne modelované
• Analýza procesu s demo režimom
• Počas simulácie sú aplikované rušenia v súlade s praxou
• Chyby riadenia sú rozoznávané a zaprotokolované
• Modely je možné obsluhovať pomocou integrovaných spínačov a tlačítiek
• Pre ovládanie a pozorovanie je možná kombinácia s reálnym hardvérom (napr. panelom operátora)
• Prehliadač programu poskytuje rozsiahleho pomocníka
• Môžete navrhovať vlastné modely procesov
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Univerzálny simulátor zariadení pre PLC
Umiestniť, zapnúť, vykonávať cvičenia
Univerzálny simulátor zariadení bol navrhnutý špeciálne pre základné vzdelávanie s programovateľnými automatmi. Jeho
úlohou je názorné a praktické zobrazenie funkcií riadenia a regulácie priemyselných aplikácií. 24 krycích fólií umožňuje
simulovať rôzne technické procesy a modely. Projekty – modely sú navrhované v súlade s učebným plánom..

Sada 24 krycích fólií

Príklad zapojenia „Univerzálny simulátor zariadeni CLC 34”

Projekty- modely
• Križovatka

• Vyrovnávacia pamäť

• Vŕtací prípravok

• Rozbeh hviezda/trojuholník

• Plniaci obvod

• Triediaci pás

• Dvojrýchlostný prepínač

• Miešacie zariadenie

• Ohýbačka rúr

• Riadenie rozbehu

• Rozvod stl.vzduchu

• Riadenie brány

• Dohliadacie zariadenie

• Čistiaci pás

• Riadenie čerpadiel 1

• Plniace zariadenie

• Riadenie otv. dverí

• Riadenie čerpadiel 2

• Riadenie stavidla

• Ohýbací nástroj

• Reakčná nádoba

• Prekladacia plošina

• Automatický lis

• Automat na dávkovanie tabliet
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Vybavenie CLC 34
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Elektrické modely zariadení pre PLC
Priame pripojenie na riadenie
Tento kompaktný didaktický systém umožňuje spracovanie rôznych tematických oblastí ako manipulačná technika, transport
a polohovanie. Oboznamujete sa s reálnymi požiadavkami aké sa vyskytujú v praxi. Musíte zvládnuť programovanie
komplexných riadiacich úloh zameraných na priebeh procesu.

Polohovacie zariadenie

Pečiatkovacie zariadenie

Príklad zapojenia „Model zariadenie pre PLC- Výťah CLC 40”

Vyučovací obsah
• Nastavenie parametrov, programovanie riadenia priebehu procesu a jeho uvedenie do prevádzky
• Uvádzanie hardvérových modelov do prevádzky ich testovanie a vyhľadávanie chýb
• Analýza priebehu procesu
• Programovanie podľa IEC 1131-1 (AWL, KOP, FUP)
• Riadenie postupnosťou krokov
• Programovanie koncových spínačov
• Ručná, kroková a automatická prevádzka

Vybavenie CLC 40
Lucas-Nülle
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Výrobné zariadenie
„Industrial Mechtronic System“ IMS®
Od mechatronických komponentov až po pružné výrobné systémy FMS
Svet komplexnej prípravy
Zvyšujúce sa nároky v pracovných procesoch sa prenášajú do požiadaviek na zmeny obsahu vzdelávania. Témy ako
„komunikačné kompetencie“ a „riadenie pracovného procesu“ nadobúdajú v bežnej každodennej praxi stále väčší význam.
Prepojené vedomosti a zručnosti
Ten, kto sa dnes vzdeláva v mechatronike, získava rozsiahle vedomosti z rozličných technických predmetov. Aby bol študent
schopný porozumieť témam ako sú zostavovanie a montáž komponentov a zariadení, ako aj ich obsluhe a údržbe, musí
rozumieť základom poznatkov o celom systéme.
Nový obsah vzdelávania
Vyššie uvedené faktory stavajú mechatronické vzdelávacie a tréningové systémy do centra odborného vzdelávania.
Umožňujú vysvetlenie odborných teoretických poznatkov na modeloch blízkych praxi. Príprava na takýchto systémoch
uľahčuje študentom pochopenie a neskoršiu aplikáciu poznatkov v zamestnaní.

80

Industrial Mechatronic System IMS®

Modulárne usporiadanie
IMS® má modulárne usporiadanie takže je možné vytvárať
funkčné zariadenie rôznej veľkosti. Všetky subsystémy je
možné používať samostatne alebo ľubovoľne navzájom
kombinovať. Pre transport obrobkov medzi jednotlivými
subsystémami je použitý dvojitý dopravníkový pás a nosič
obrobku.

Odzrkadlenie skutočnosti
Tento

tréningový

s komplexným

systém

priebehom

umožňuje

oboznámenie

priemyselného

procesu

v realistickej forme. Na subsystémoch sú použité typické
priemyselné snímače a akčné členy. Riadenie systému môžu
vykonávať obvyklé, priemyselne používané programovateľné
automaty,

prepojené

so

zbernicou

PROFIBUS

a decentrálnymi perifériami.

Vývoj kompetencií
Systém vyžaduje od žiakov aby si osvojili kompetencie tímovej
práce a aby samostatne zvládli základy mechatronických
systémov. Každý subsystém vedie žiakov krok za krokom cez
požadované

úlohy

a vedomosti

až

po

zostavenie

komplexného programu pre PLC.
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Didaktikou k priemyslovému štandardu
Jednoduché riadenie
Riadenie jednotlivých pracovných krokov výrobného zariadenia s možnosťou uvedenia do prevádzky a prepojenia do. celého
systému je komplexný proces. Krátke prípravné časy na zostavenie zariadenia sú pri vyučovacej hodine dôležité, zostáva viac
času na vyučovanie.
Kombinácia použitia multimediálnych kurzov systému UniTrain-I a riadiaceho systému Siemens Simatic S7 poskytuje
študentom najlepšie možné prostredie na prípravu. UniTrain-I ponúka jednoduchý, didakticky usporiadaný úvod do riadiacich
systémov každého subsystému a použitie Simatic S7-300 na riadenie IMS výrobných systémov je v súlade s bežným
priemyslovým štandardom.
• UniTrain-I
(Kurz + experiment + riadenie)
Jednotlivé subsystémy sú riadené systémom UniTrain-I. V
ňom je integrované plnohodnotné PLC s kartou ProfiBusMaster, programovanie ktorého je také jednoduché, že
zostavenie prvého programu netrvá viac ako 10 minút.

• Siemens SIMATIC S7-300
(Štandardné priemyslové riadenie)
Výrobný systém zložený z jednotlivých subsystémov môže
byť riadený napríklad pomocou Simatic S7. V takom prípade
dosiahne riadenie úroveň ktorá presne zodpovedá reálnemu
stavu v priemysle.

Multimediálne kurzy sprostredkujú základné vedomosti o
funkciách, stavbe programu, definíciách potrebných pre.
programovanie a priebehu procesu pre každý subsystém
Teória je potvrdzovaná praktickými experimentmi

Vaše výhody
• UniTrain-I
- multimediálne samovzdelávacie kurzy
- obsahuje riadiaci systém a ProfiBus
- rýchly vedomostný nárast aj kôli extrémne krátkym
prípravným časom
- integrované vývojové prostredie

• Siemens SIMATIC S7-300
- riadenie kompletného výrobného systému v priemyslovom
štandarde
- komunikácia cez PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe a AS-i
- priemyslové PLC
- používanie jazyka STEP7 ako aj decentrálnych periférií
- Ovládanie dotykovým
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Garantované krátke prípravné časy

Perfektné podstavce
Pre optimálnu podporu „Industrial Mechatronic System“
IMS® vám ponúkame mobilné nosiče.
Podrobné informácie získate v katalógu „Laboratórna technika“.

Samovzdelávací systém UniTrain-I

Štandardná
verzia
ST 7200-3U

Nadstavbová verzia
ST 7200-3T

• subsystém s riadiacim systémom UniTrain-I môže uviesť
do prevádzky aj malá skupina študentov
• kôli extrémne krátkym prípravným časom môžu študenti
zostavovať PLC programy veľmi rýchlo
• príslušný multimediálny kurz poskytuje učiteľovi viac času
na individuálny prístup k jednotlivým študentom alebo
skupinám

Riadiaci systém Siemens Simatic S7-300
• celá skupina študentov spoločne uvádza kompletný IMS®
výrobný systém z riadením S7-300 do prevádzky
• Takto získava študent pri riadení
výrobných systémov prax na úrovni priemyselného štandardu
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Jednoduchý vstup do každého subsystému
Garantované vzdelávanie s väzbou na prax
Študent je pomocou multimediálneho experimentálneho a tréningového systému UniTrain-I v jasne
usporiadanom kurze vedený pomocou textu, obrázkov, animácií a testov vedomostí. Okrem multimediálneho
softvéru obsahuje každý kurz experimentálnu kartu s riadiacim systémom, pomocou ktorej sú realizované
praktické úlohy.

Vaše výhody sú
• didakticky spracovaný popis uvedenia do prevádzky všetkých transportných systémov a subsystémov
• integrácia kognitívneho a haptického vzdelávacieho obsahu
• silné prepojenie teórie a praxe
• rýchly vedomostný prínos vďaka prehľadnej štruktúre kurzu
• extrémne krátke prípravné časy
• usporiadanie kurzu
- popis vzdelávacieho cieľa / obsah
- popis hardvéru
- popis softvéru
- základné vedomosti
- experiment / cvičenie
- hľadanie chýb a test vedomostí

Systematické usporiadanie vzdelávacích cieľov

Experimentálna karta – obsahuje všetky hlavné prvky programovateľného automatu
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Integrované vývojové prostredie

Rozsiahla teoretická časť

Animovaný popis zapojenia cvičenia

Interaktívny test vedomostí
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Všetky subsystémy na jeden pohľad
Garantuje vzdelávanie blízke praxi
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1

Transport

5

Testovanie
2

10

Zostavenie

6

10

Demontáž
7

3

Sklad

11

Robot

8

4

Spracovanie

Medzisklad

Manipulácia

Montáž

9

Polohovanie

Technika montáže
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IMS® transportné systémy a subsystémy
IMS® Transportné systémy
Transportný systém je prepojovací prvok každého subsystému.
Predstavuje vlastne ústredné zariadenie celého výrobného systému.

Vaše výhody
• Pri výrobných systémoch IMS® sú transportné systémy
samostatné moduly, ktoré sú podľa potreby zabudované do
subsystémov
• Každý transportný systém má svoj vlastný multimediálny kurz v systéme UniTrain-I
• Základné prevádzkové režimy ako „polohovanie“ a „zahájenie riadeného posunu“ je možné s týmto systémom veľmi
jednoducho realizovať

IMS® Subsystémy
Každá pracovná operácia ktorá prebieha vo výrobnom
systéme je v „Industrial Mechatronic System“ IMS®
zobrazená jedným samostatným subsystémom.

Vaše výhody
Obsah vyučovania si môžete ľubovoľne zostaviť:
• prostredníctvom výberu vhodných štandardných subsystémov alebo
• prostredníctvom rady individuálne zostavených subsystémov
- prispôsobených pre vyučovací obsah a rôzne úrovne vstupných vedomostí študentov
- možnosť zostavovania jednotlivých subsystémov do kompletného výrobného systému usporiadaného podľa
individuálnych požiadaviek
- každý subsystém obsahuje vlastný riadiaci systém, vývojové prostredie a zodpovedajúci multimediálny kurz
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IMS® 1.1 - Pasívny dopravník
(k dispozícii pre IMS® 1.2 a IMS® 1.3)

IMS® 1.2 - DC dopravník
(24 voltový jednosmerný motor s prepínateľnou rýchlosťou)

IMS® 1.3 - AC dopravník
(trojfázový motor s frekvenčným meničom
umožňuje plynulú reguláciu otáčiek)

Vyučovací obsah
• Tvorba riadeného pohybu v jednej osi
• Inkrementálne polohovanie nosiča obrobkov
• Blokovanie chodu vpred alebo vzad
• Programovanie kontroly sklzu a zastavenia
• Zaobchádzanie s rôznymi bezpečnostnými obvodmi a blokáciami
• Pochopenie činnosti a funkcií snímačov
• Pripájanie procesných zberníc PROFIBUS-DP a ich uvádzanie do prevádzky

IMS® 2 - Priemyslové snímače
Situácia
Na dopravníku sa nachádza nosič s opracovaným obrobkom.

nosič transportuje obrobok na testovaciu pozíciu
na testovacej pozícii zisťujú rôzne snímače farbu a materiál
obrobku
následne môže byť vybratý najvhodnejší snímač pre splnenie
požadovanej úlohy
pri vyberaní snímača môžeme využiť kufrík snímačov IMS na rôzne
merania s priemyselnými snímačmi zo subsystémov IMS

Vyučovací obsah
• Montáž, nastavovanie a testovanie
rôznych snímačov
• Testovanie princípov činnosti snímačov
na rôznych meraniach

Vybavenie IMS® 1-2
Lucas-Nülle

• Konštrukcia a funkcie nasledovných snímačov
- indukčný snímač
- kapacitný snímač
- reflexný optický snímač
- reflexná optická závora
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IMS® subsystémy
IMS® 3 - Zostavenie
Situácia
Na dopravníku sa nachádza nosič obrobkov
nosič obrobkov je polohovaný pod šachtu spádového skladu
stanica Zostavenie disponuje spádovým skladom pre šesť horných a spodných častí obrobku
obrobok je zostavený a umiestnený na nosič obrobku /
naplnený nosič obrobku je polohovaný na koniec dopravníku, kde čaká
na prevzatie ďalším subsystémom

Vyučovací obsah
• Montáž, zostavenie a testovanie pneumotorov a ventilov
• Zoznámenie sa so subsystémami ktoré rozoznávajú horné časti obrobkov
• Definovanie priebehu pracovného procesu pri zostavovaní
• Programovanie pracovného procesu v režime ručnej a automatickej prevádzky

IMS® 4 - Montáž
Situácia
Na dopravníku sa nachádza nosič obrobkov so spodnými časťami
nosič obrobkov je polohovaný pod šachtu spádového skladu
stanica Montáž disponuje spádovým skladom pre šesť horných častí obrobku
obrobok je zostavený a a je namontovaná spodná časť obrobku naplnený
nosič obrobku je polohovaný na koniec dopravníku, kde čaká na prevzatie
ďalším subsystémom

Vyučovací obsah
• Montáž, zostavenie a testovanie pneumotorov a ventilov
• Zoznámenie sa so subsystémami ktoré rozoznávajú spodné časti obrobkov
• Definovanie priebehu pracovného procesu pri montáži
• Programovanie pracovného procesu v režime ručnej a automatickej prevádzky
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IMS® 5 - Spracovanie
Situácia
Na dopravníku sa nachádza nosič obrobku s kompletne zmontovaným
obrobkom ( spodná a vrchná časť)
obsadený nosič obrobku je polohovaný do obrábacieho prípravku
obrobok je upnutý pre obrábanie
zo spádového skladu je nalisovaný bolec do predvŕtaného otvoru v
obrobku
upínací prípravok sa otvorí a obsadený nosič obrobku je polohovaný
na koniec dopravníku, kde je čaká na prevzatie ďalším subsystémom

Vyučovací obsah
• Montáž, zostavenie a testovanie pneumotorov a ventilov
• Identifikácia obrobku
• Kontrola priebehu pracovného procesu
• Definovanie priebehu pracovného procesu pri jednoduchom spracovaní obrobku
• Programovanie pracovného procesu v režime ručnej a automatickej prevádzky

IMS® 6 - Testovanie
Situácia
Na dopravníku sa nachádza nosič obrobku so spracovaným
obrobkom
pomocou narážiek je obrobok polohovaný ku testovacím snímačom
snímače rozpoznávajú obrobok podľa farby, materiálu a ako
doplnkovú možnosť aj podľa výšky
namerané údaje sú uložené pre ďalšie spracovanie
po úspešnom otestovaní je nosič obrobku polohovaný na koniec
dopravníku kde čaká na prevzatie ďalším subsystémom

Vyučovací obsah
• Montáž, zostavenie a testovanie pneumotorov a ventilov
• Optické kapacitné, indukčné a magnetické snímače
• Definovanie priebehu pracovného procesu pri jednoduchom testovaní obrobku
• Programovanie pracovného procesu v režime ručnej a automatickej prevádzky

Vybavenie IMS® 5-6
Lucas-Nülle
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IMS® subsystémy
IMS® 7 - Manipulácia
Situácia
Na dopravníku sa nachádza nosič obrobku so zmontovaným
a otestovaným obrobkom
stanica Manipulácia sa nachádza nad stredom dopravníka
nosič obrobku je zastavený v polohe na odobratie obrobku
manipulačný prípravok uchopí obrobok a prenesie ho do jednej
z dvoch možných polôh uloženia
prázdny nosič obrobku je polohovaný na koniec dopravníku kde
čaká na prevzatie ďalším subsystémom

Vyučovací obsah
• Montáž, zostavenie a testovanie pneumotorov a ventilov
• Výroba vákua, vákuová prísavka so snímačom
• Definícia pracovného procesu s jednoduchou orientáciou obrobku
• Riadenie a uvedenie do prevádzky pneumatického lineárneho pohonu
• Programovanie procesu triedenia v režime ručnej a automatickej prevádzky

IMS® 8 - Sklad
Situácia
Na dopravníku sa nachádza nosič obrobku so zmontovaným a otestovaným
obrobkom
nosič obrobku je zastavený v pozícii vhodnej pre vyzdvihnutie obrobku
manipulačný prípravok vyzdvihne obrobok a transportuje ho na jednu z
dvadsiatich možných pozícii v sklade
pozícia v sklade je pridelená podľa stupňa spracovania a výsledkov testovania
prázdny nosič obrobku je polohovaný na koniec dopravníku
kde čaká na prevzatie ďalším subsystémom

Vyučovací obsah
• Montáž, zostavenie a testovanie pneumotorov a ventilov
• Definovanie pracovného procesu regálového zakladača
• Polohovanie skladových úrovní inkrementálnym snímačom
• Programovanie krokového reťazca
• Programovanie kompletnej činnosti skladu v režime ručnej a automatickej prevádzky
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IMS® 9 - Polohovanie
Situácia
Na dopravníku sa nachádza nosič obrobku r
polohovacia jednotka prevezme nosič obrobku a nadíde s ním na
otočnú transportnú jednotku
pomocou otočného prípravku môže byť ovplyvnený smer pohybu
nosiča obrobkov
nosič obrobkov môže byť nasmerovaný/odoslaný do troch rôznych
polôh

Vyučovací obsah
• Montáž, zostavenie a testovanie pneumotorov a ventilov
• Oboznámenie sa s polohovaním
• Definovanie priebehu pracovného procesu
• Programovanie pracovného procesu v režime ručnej a automatickej prevádzky

IMS® 10 - Medzisklad
Situácia
Dopravník je vybavený teleskopickým zdvíhacím prípravkom na krátkodobé skladovanie obrobkov v rámci komplexného mechatronického systému
medzisklad preberá riadenie toku materiálu
nosič obrobku ktorý sa nachádza na dopravníku môže byť zdvíhacím
prípravkom zdvihnutý , presunutý do medziskladu a po dopravníku môže
nasledovať iný nosič obrobku
v medzisklade môže byť uskladnených až 10 obsadených alebo prázdnych
nosičov obrobkov
zdvíhací prípravok reaguje na požiadavku procesu spustením obrobku na dopravník

Vyučovací obsah
• Montáž, zostavenie a testovanie pneumotorov a ventilov
• Oboznámenie sa s medziskladom
• Definovanie priebehu pracovného procesu
• Programovanie pracovného procesu v režime ručnej a automatickej prevádzky

Vybavenie IMS® 9-10
Lucas-Nülle

93

Industrial Mechatronic System IMS®

IMS® robotika
IMS® 11 – Demontáž pomocou robota
Situácia
Na dopravníku sa nachádza nosič obrobku so zmontovaným a otestovaným obrobkom
nosič obrobku je zastavený v odoberacej pozícii
robot odoberie obrobok a prenesie ho na demontážnu stanicu
obrobok je upnutý
jednotlivé časti obrobku sú demontované
robot rozdelí jednotlivé demontované častí do príslušných pozícií v zásobníkoch

Vyučovací obsah
• Montáž, zostavenie a testovanie pneumotorov a ventilov
• Oboznámenie sa s demontážnou jednotkou
• Definovanie priebehu pracovného procesu
• Programovanie pracovného procesu v režime ručnej a automatickej prevádzky
• „Teachen (učenie)“ robota v ručnej a automatickej prevádzke
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Priemyslový štandard programovania robotov
6-osý priemyslový robot Kawasaki FS 003N umožňuje profesionálnu prácu, programovanie, a riadenie. Jednoduchý úvod do
programovania je prehľadne usporiadaným softvérom Teach Pendant. Programy medzi robotom a PC je možno jednoducho
prenášať pomocou prepojenia robota s PC sériovým rozhraním alebo využitím USB kľúča.
Na PC je možné zostavovať komplexné programy a následne ich prenášať.

Priama interakcia
človek –robot

Štandard v auto.p..

Robot IMS® 11.2

Vaše výhody
• Kawasaki FS 003N
- kompaktný, rýchly manipulačný robot z priemyselného prostredia so šiestimi stupňami voľnosti
- profesionálny vzdelávací systému umožňuje realistickú prípravu
- spĺňa medzinárodný štandard pre automobilový priemysel
- programovanie v jazyku AS, alebo ovládania Teach Pendant
- programovanie a ovládanie pomocou softvéru, ktorý je
- funkčný aj s PLC riadením

Vybavenie IMS® 11
Lucas-Nülle
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Od IMS® subsystémov
až po IMS® produkčné systémy
Komplexná príprava
Zostavovanie jednotlivých subsystémov vedie v „Industrial Mechatronic System“ IMS® k integrovaniu jednotlivých
pracovných procesov do kompletného výrobného systému. To umožňuje vzdelávanie pomocou produkčných
procesov, ktoré sa približujú k realite.

IMS® 23 - výrobné zariadenie s tromi subsystémami
IMS® 3 - Zostavenie, IMS® 6 - Testovanie, IMS® 7 - Manipulácia
IMS® 3 - Zostavenie
Prázdny nosič obrobkov je polohovaný do stanice pod spádový sklad. Spodné časti obrobku sú zostavené v zásobníku
a osadené na nosič obrobkov.
IMS® 6 - Testovanie
Nosič obrobkov so zostavenými spodnými dielmi obrobku je dopravená na stanicu testovanie. Snímače kontrolujú
povahu zloženia obrobku a dáta sú uložené na ďalšie spracovanie.
IMS® 7 - Manipulácia
Po testovaní je nosič obrobku dopravený do stanice manipulácia. Obrobok je po vyhodnotení výsledkov merania uložený na
jedno z dvoch miest.

Vaše výhody
• individuálne zostavenie jednotlivých subsystémov až po kompletné, na
mieru usporiadané výrobné systémy podľa požiadaviek a priestorov školy
• jeden vzdelávací systém pre všetky vzdelávacie obsahy
• otvorený pre dobudovanie
• do cyklu je možné doplnenie ďalších systémov
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IMS® 24 - výrobné zariadenie so štyrmi subsystémami
IMS® 3 - Zostavenie, IMS® 4 - Montáž, IMS® 6 – Testovanie a IMS® 7 - Manipulácia
Ako IMS® 23 doplnené o subsystém:
IMS® 4 - Montáž
Nosič obrobkov s osadenými spodnými časťami obrobku je dopravený do stanice pod spádový sklad. V
stanici sú horné časti obrobku zostavené v sklade a domontované na spodné časti.

IMS® 25 - výrobné zariadenie s piatimi subsystémami
IMS® 3 - Zostavenie, IMS® 4 - Montáž, IMS® 5 - Spracovanie, IMS® 6 - Testovanie a IMS® 8 - Sklad
Ako IMS® 24 bez IMS® 7 ale doplnené o subsystémy:
IMS® 5 - Spracovanie
Kompletne zmontovaný obrobok je dopravený dopravníkom na stanicu. Nosič obrobku je polohovaný do upínacieho
prípravku a obrobok je zafixovaný. Zo spádového skladu je do otvoru v obrobku zalisovaný bolec.
IMS® 8 - Sklad
Do uzatvoreného výrobného cyklu je doplnený sklad s dvadsiatimi pozíciami. Podľa stavu opracovania a kvality je
obrobok zaradený v sklade na príslušnú pozíciu. Prázdne nosiče obrobkov sú dopravené na začiatok procesu.

Vybavenie IMS® 24-25
Lucas-Nülle
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Od IMS® subsystémov
až po IMS® produkčné systémy
IMS® 26 - výrobné zariadenie so šiestimi subsystémami
IMS® 3 - Zostavenie, IMS® 4 - Montáž, IMS® 5 - Spracovanie, IMS® 6 - Testovanie, IMS® 8 – Sklad a IMS® 11 - Demontáž
Ako IMS® 25 doplnené o subsystém:
IMS® 11 - Demontáž
Robot odoberie obrobok z dopravníku a položí ho do stanice demontáž. Tam je obrobok demontovaný na jednotlivé
súčiastky. Následne robot roztriedi súčiastky do príslušných zásobníkov.

IMS® 28 - výrobné zariadenie s ôsmimi subsystémami
IMS® 3 - Zostavenie, IMS® 4 - Montáž, IMS® 5 - Spracovanie, IMS® 6 - Testovanie, IMS® 8 - Sklad, IMS® 9 Polohovanie, IMS® 10 – Medzisklad a IMS® 11 - Demontáž
Ako IMS® 26 doplnené o subsystémy:
IMS® 9 - Polohovanie
Polohovacia jednotka môže nosič obrobkov presunúť do subsystému lebo zmeniť smer jeho pohybu..
IMS® 10 - Medzisklad
Na dopravníku sa môže nachádzať viac nosičov obrobkov. Medzisklad môže ovplyvniť materiálový tok. Nosič
obrobku môže byť odobratý pomocou zdvíhacieho prípravku. Pri požiadavke na materiál je opäť vrátený na
dopravník.
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IMS® –otvorené
pre všetky riadiace systémy
Riadenie pomocou stykačov a systému LOGO!®
Úvod od IMS® môže byť realizovaný aj prostredníctvom klasickej elektrotechniky.
Jednoduchá riadiaca technika s využitím stykačov je veľmi vhodná pre malé projekty ako riadenie dopravníku.
Rovnako je možné bez problémov používať projekty LOGO!® a rozšíriť tak spektrum riadiacich systémov.
Naši predajcovia Vám radi poskytnú potrebné informácie.

Zapojenie so stykačmi

LOGO!®

Vaše výhody
• Stykače
- konvenčná prepojovacia riadiaca technika
vykonávanie jednoduchých úloh

• LOGO!®
- prvé kroky v programovaní

- vykonávanie jednoduchých úloh

- kombinácie a rozšírenie jestvujúcich riadiacich
úloh

- je možné rozširovanie o obsiahle projekty

- využite softvéru LOGO!® Soft-Comfort

- príprava a vykonávanie projektov riadenia v
programovanej riadiacej technike

- obsahuje multimediálny vzdelávací kurz

99
Lucas-Nülle

Industrial Mechatronic System IMS®

Virtuálny IMS®
„Digitálna fabrika“: dynamické 3D-zobrazenie podobné realite
IMS® Virtual je grafický systém s 3D-simuláciou v PC ktorý predstavuje virtuálne didaktické prostredie pre mechatronický
systém IMS® .Virtuálne subsystémy a výrobné zariadenia disponujú dynamicky animovanými komponentmi v 3D prostredí
a ich pohyby pracujú v reálnom čase. 3D-prostredie je programované rovnako ako reálne subsystémy so STEP 7 a je
riadené pomocou softvéru „S7 PLCSIM“

Reálny hardvér: IMS® 7 – Manipulácia

Učiteľská-/žiacka verzia IMS® Virtual l

Vyučovací obsah
• Simulácia a vizualizácia technologických procesov
• Programovanie PLC podľa IEC 1131-1 (AWL, KOP, FUP)
• Riadenie a kontrola technických procesov
• Nastavovanie parametrov, programovanie a uvedenie do prevádzky rôznych technologických zariadení
• Systematické vyhľadávanie chýb na výrobných zariadeniach
• Centrálne riadenie a kontrola zariadení a procesov
• Poznávanie funkcií výrobných zariadení a ich systémovej štruktúry
• Vypracovanie návrhu začlenenia priemyselného robota do výrobného zariadenia z hľadiska funkcií
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Modely subsystémov IMS® a výrobných zariadení
Vo verzii učiteľ/žiak je možné pomocou niekoľkých kliknutí myšou zostaviť výberom z knižnice virtuálnych modelov IMS®
ľubovoľný výrobný systém IMS®.

IMS® 1 – dopravníky

IMS® 3 – Zostavenie

IMS® 5 – Spracovanie

IMS® 6 – Testovanie

a IMS® 4 – Montáž

IMS® 7 –
Manipulácia

IMS® 8 – Sklad

Výrobné zariadenie IMS® 26 s priemyselným
robotom

Vaše výhody
• usporiadanie a chovanie procesov je detailne a prehľadne modelované v 3D
• simulácia obsahuje aj rušenie zodpovedajúce praxi
• knižnica s funkčnými mechatronickými subsystémami a zariadeniami
• simulácia v reálnom čase
• detekcia kolízie
• simulácia chýb: je možný výber z chýb ako nastavenie snímačov a chyby v elektrických alebo
fyzikálnych vlastnostiach komponentov
• triedna licencia s verziou učiteľ/žiak
• návrh vlastných modelov procesu vo verzii Expert

Vybavenie IMS® Virtual
Lucas-Nülle
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Automatizácia priemyslových procesov
Od regulácie jednotlivých obvodov
až po pružné, automatické riadenie procesu
Svet komplexnej prípravy
Časté zmeny vo svete technológií zapríčiňujú súčasné vysoké požiadavky na obsah vzdelávania a jeho sprostredkovanie
študentom. Vzhľadom k zmenám vo výrobných procesoch získavajú v každodennej praxi stále väčší význam témy ako
„Komunikačné kompetencie a „Zostavovanie samostatných pracovných procesov“.
Myslieť a konať v súvislostiach
Ten, kto sa dnes vzdeláva v technike riadenia procesov získava širokú kvalifikáciu v rôznych technických disciplínach. Obsah
vzdelávania postupuje od základov montáže súčiastok a častí zariadenia cez ich uvedenie do prevádzky , obsluhu a údržbu až
po pochopenie funkcií a činností celého systému.
Zmeny vo vyučovaní
Tieto faktory naznačujú potrebu zmeny v odbornom vzdelávaní zameranom na techniku procesov. Úspech spočíva
v permanentnom prepojení vyučovania teórie s náväzujúcimi praktickými didaktickými prostriedkami. Študenti sa tak môžu
pripravovať na komplexných procesných systémoch s didaktickými úpravami, ktoré im uľahčia prechod do odbornej praxe.
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Modulárne usporiadanie
IPA-systém je modulárne usporiadaný, takže môžu byť
navrhované funkčné zariadenia rôznej veľkosti. Všetky
subsystémy môžu byť použité samostatne alebo
navzájom ľubovoľne kombinované. Pre prepravu šiestich
fliaš medzi jednotlivými subsystémami je použitý nosič
fliaš a dopravníkový pás.

Odzrkadľovanie skutočnosti
Tento vzdelávací systém poskytuje realistické vzdelávanie
v komplexných technologických postupoch pri dodržiavaní
priemyslových štandardov. Použité pohony a snímače sú
typické pre dané odvetvie priemyslu. Rovnako pre
riadenie a reguláciu je použitý typický riadiaci PLC systém
obsahujúci zbernicu PROFIBUS a decentrálne periférie.

Rozvoj zručností
Systém podporuje získavanie schopnosti tímovej práce
a dáva študentom možnosť samostatne sa naučiť základy
ovládania technologických zariadení. Každý subsystém je
navrhnutý tak, aby požadované vedomosti boli získavané
krok za krokom až po zostavenie komplexného
automatizovaného riadenia.

Vaše výhody
• Blízky priemyslovej praxi, pretože používa priemyslové komponenty
• Snímače a procesná techniky pre systémy rôznej veľkosti
• Kompatibilita s ľubovoľnými priemyslovými alebo didaktickými riadiacimi systémami
• Možnosť kombinácie s ďalšími stanicami IPA a stanicami MS® (Industrial Mechatronic System)
• Modulárne usporiadanie umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž
• Bezpečné experimentovanie bez únikov alebo vypúšťania tekutín
• Rýchle nasadenie vďaka malému množstvu kabeláže
• Poznávanie priebehu procesov
• Obsluha a sledovanie dát na dotykovom paneli
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Didaktikou k priemyslovému štandardu
Jednoduché riadenie
Riadenie jednotlivých pracovných postupov zariadenia s možnosťou uvedenia do prevádzky a prepojenia do. celého systému je
komplexný proces. Krátke prípravné časy na zostavenie zariadenia sú pri vyučovacej hodine dôležité, zostáva viac času na
vyučovanie. Kombinácia použitia multimediálnych kurzov systému UniTrain-I a riadiaceho systému Siemens Simatic S7 -300
poskytuje študentom najlepšie možné prostredie na prípravu. UniTrain-I ponúka jednoduchý, didakticky usporiadaný úvod
doriadiacich systémov každého subsystému a použitie Simatic S7-300 na riadenie systémov IPA je v súlade s bežným
priemyselným štandardom.

• UniTrain-I
(Kurz + experiment + riadenie)
Základy, princípy a vlastnosti súčastí automatizovaných
procesov a zariadení sú objasňované pomocou animácií
a početných experimentov na reálnych systémoch.
V početných praktických meraniach sú skúmané regulačné
obvody, snímanie skokového priebehu signálu
a optimalizácia obvodov. Zaobchádzanie s dôležitými
pomocnými prostriedkami ako je Bodeho diagram
a snímanie frekvenčnej charakteristiky je vyskúšaný
reálnych meraniach.

• Siemens SIMATIC S7-300
(Štandardné priemyslové riadenie)
Z jednotlivých subsystémov môže byť zostavené komplexné
zariadenie riadené napr. automatom SIMATIC S7-300
s dotykovým panelom Siemens Touch Panel TP177..Tým
dosiahne riadenie úroveň, ktorá bude presne odzrkadľovať
reálny stav priemyslu.

Vaše výhody
- multimediálne samovzdelávacie kurzy

• Siemens SIMATIC S7-300
- riadenie kompletného systému v priemyslovom štandarde

- obsahuje riadiaci systém a PROFIBUS

- komunikácia cez PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, AS-i

• UniTrain-I

- priemyslové PLC

- rýchly vedomostný nárast aj kôli extrémne krátkym
prípravným časom

- používanie jazyka STEP7 ako aj decentrálnych periférií

- integrované vývojové prostredie

- obsluha s dotykovým panelom
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Garantované krátke prípravné časy

Samovzdelávací systém UniTrain-I
• subsystém s riadiacim systémom UniTrain-I môže uviesť
do prevádzky aj malá skupina študentov
• kôli extrémne krátkym prípravným časom
môžu študenti zostavovať PLC programy veľmi rýchlo
• príslušný multimediálny kurz poskytuje učiteľovi viac času
na individuálny prístup k jednotlivým študentom alebo
skupinám

Riadiaci systém Siemens Simatic S7-300
• celá skupina študentov spoločne uvádza kompletný
technologický systém IPA s riadením S7-300 a dotykovým
panelom do prevádzky
• Takto získava študent pri riadení výrobných systémov prax
na úrovni priemyselného štandardu
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Jednoduchý úvod do každého subsystému
Učenie sa s multimediálnym kurzom UniTrain-I
Študent je pomocou multimediálneho experimentálneho a tréningového systému UniTrain-I v jasne usporiadanom kurze
vedený pomocou textu, obrázkov, animácií a testov vedomostí. Okrem multimediálneho softvéru obsahuje každý kurz
experimentálnu kartu s riadiacim systémom, pomocou ktorej sú realizované praktické úlohy

Vaše výhody
• didakticky spracovaný popis uvedenia do prevádzky všetkých transportných systémov a subsystémov
• integrácia kognitívneho a haptického vzdelávacieho obsahu
• silné prepojenie teórie a praxe
• rýchly vedomostný prínos vďaka prehľadnej štruktúre kurzu
• extrémne krátke prípravné časy
• usporiadanie kurzu
- popis vzdelávacieho cieľa / obsah
- popis hardvéru
- popis softvéru
- základné vedomosti
- experiment / cvičenie
- hľadanie chýb a test vedomostí t

Systematické usporiadanie vzdelávacích cieľov
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Experimentálna karta – obsahuje všetky hlavné prvky
programovateľného automatu
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Virtuálne prístroje s grafickým vyhodnocovaním

Rozsiahla teoretická časť l

Animovaný popis zapojenia cvičenia

Interaktívny test vedomostí

Lucas-Nülle
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Všetky subsystémy na jeden pohľad
Garantované vzdelávanie blízke praxi

2

3

4

6
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Kompatibilné stanice zo systému IMS®
5

Transport

6

Sklad

Medzisklad

Manipulácia

8

7

9

Polohovanie

10

Robot
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Stanice IPA
IPA 1 – Kompaktné zariadenie
Profesionálne riadenie tlaku, teploty, množstva, prietoku: kompaktné zariadenie so štyrmi integrovanými regulačnými
obvodmi je optimálne riešenie typického technologického procesu v rôznych oblastiach výroby. Modulárne usporiadanie systému
umožňuje realizáciu početných konfigurácií v bezpečnom laboratórnom prostredí.

Obsah vyučovania
• Zostavenie, prepojenie a uvedenie technologického
zariadenia do prevádzky
• Výber, osadenie a pripojenie rôznych snímačov
• Meranie elektrických a procesných veličín ako Výška
hladiny, Prietok, Tlak a Teplota
• Použitie a pripojenie meracích prevodníkov
• Zostavenie regulačných obvodov a ich uvedenie do
prevádzky
• Analýza regulačných sústav a obvodov
• Prevádzkovanie spojitého a nespojitého regulátora
• Nastavenie parametrov a optimalizácia regulátora PPI- a PID
• Kaskádová regulácia
• Návrh riadiacich a regulačných programov
• Obsluha a pozorovanie procesov
• Kontrola, údržba a prevádzka
Riadenie UniTrainom-I
alebo priemyslovým PLC

• Prepájanie technologických zriadení

Vaše výhody
• Snímače a procesná technika pre teplotu, reguláciu
úrovne hladiny, prietok a tlak
• Prepojiteľné s ďalšími stanicami IPS :
Zmiešavanie, Plnenie, Uzatváranie, Otváranie
• Aktivácie jednotlivých regulovaných vetiev jednoduchým
prestavením guľových ventilov
• Zmena prietočného množstva a integrácia ďalších
komponentov prostredníctvom flexibilného nástrčného
systému
• Priame riadenie čerpadla alebo riadenie pomocou otáčok
• Oddelená prevádzka štyroch regulačných obvodov
• Ručná prevádzka bez prídavných zariadení, pomocou
simulačného panela
• Integrované zobrazovanie veličín
Tlak, Prietok, a Úroveň hladiny
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IPA 2 – Stanica Zmiešavanie
Miešanie receptúr: Stanica IPA Zmiešavanie umožňuje presné miešanie zadaných receptúr z dvoch rôznofarebných tekutín.
Regulácia umožňuje presné dávkovanie a miešanie. Hotové zmesi môžu byť dodané na ďalšiu stanicu.

Obsah vyučovania
• Zostavenie, prepojenie a uvedenie technologického
zariadenia do prevádzky
• Výber, osadenie a pripojenie rôznych snímačov
• Meranie elektrických a procesných veličín ako
Výška hladiny a Prietok
• Riadenie receptúr
• Použitie a pripojenie meracích prevodníkov
• Zostavenie regulačných obvodov a ich uvedenie do
prevádzky
• Analýza regulačných sústav a obvodov
• Prevádzkovanie spojitého a nespojitého regulátora
• Nastavenie parametrov a optimalizácia regulátora PPI- a PID
• Návrh riadiacich a regulačných programov
• Obsluha a pozorovanie procesov
• Kontrola, údržba a prevádzka
Riadenie UniTrainom-I
alebo priemyslovým PLC

• Prepájanie technologických zriadení

Vaše výhody
• Snímače a procesná technika pre hladinu a prietok
• Prepojiteľné s ďalšími stanicami IPS : Kompaktné
zariadenie, Plnenie, Uzatváranie, Otváranie
• Zmena prietočného množstva a integrácia ďalších
komponentov prostredníctvom flexibilného nástrčného
systému
• Priame riadenie čerpadla alebo riadenie pomocou otáčok
• Ručná prevádzka bez prídavných zariadení, pomocou
simulačného panela
• Možné doplnenie modulu regulácie hodnoty pH-

Vybavenie IPA 2
Lucas-Nülle
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Stanice IPA
IPA 3 – Stanica Plnenie
Plnenie fliaš: Stanica IPA Plnenie je umiestnená na dopravníku a umožňuje dávkované plnenie viacerých fliaš. Na dopravníku
sa nachádza šesť fliaš umiestnených v nosiči a nosič je polohovaný pod stanicu Plnenie. Fľaše budú naplnené farebnou
tekutinou s vopred zadaným množstvom. Následne bude nosič dopravený na nasledujúcu stanicu.

Riadenie UniTrainom-I
alebo priemyslovým PLC

Obsah vyučovania

Vaše výhody

• Zostavenie, prepojenie a uvedenie technologického
zariadenia do prevádzky

• Prepojiteľné s ďalšími stanicami IPS : Kompaktné
zariadenie, Zmiešavanie, Uzatváranie, Otváranie

• Výber, osadenie a pripojenie rôznych snímačov

• Rozhraním PROFIBUS DP je stanica prepojiteľná
s dopravníkmi systému IMS®

• Meranie elektrických a procesných veličín ako
Výška hladiny Výška hladiny
• Použitie a pripojenie meracích prevodníkov
• Návrh riadiacich a regulačných programov
• Obsluha a pozorovanie procesov
• Kontrola, údržba a prevádzka
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IPA 4 – Stanica Uzatváranie
Uzatváranie fliaš: Stanica IPA Uzatváranie je umiestnená na dopravníku a umožňuje vodotesné uzatváranie fliaš plastovými
zátkami. Na nosiči sa nachádza šesť fliaš a nosič je polohovaný pod stanicu Uzatváranie. Fľaše naplnené farebnou tekutinou
budú uzatvorené nalisovanou zátkou. Po uzatvorení všetkých fliaš je nosič presunutý na koniec stanice..

Riadenie UniTrainom-I
alebo priemyslovým PLC

Doplnkové rozšírenie: Dodanie zátiek

Obsah vyučovania

Vaše výhody

• Zostavenie, prepojenie a uvedenie technologického
zariadenia do prevádzky

• Prepojiteľné s ďalšími stanicami IPS : Kompaktné
zariadenie, Zmiešavanie, Plnenie, Otváranie

• Výber, osadenie a pripojenie rôznych snímačov

• Rozhraním PROFIBUS DP je stanica prepojiteľná
s dopravníkmi systému IMS®

• Použitie a pripojenie meracích prevodníkov
• Návrh riadiacich a regulačných programov
• Obsluha a pozorovanie procesov
• Kontrola, údržba a prevádzka
• Prepájanie procesných zariadení

Vybavenie IPA 4
Lucas-Nülle
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Stanice IPA
IPA 5 – Stanica Otváranie
Otváranie fliaš: Robot vyberá jednotlivé fľaše z nosiča pre šesť fliaš a ukladá ich do prípravku na odzátkovanie. Po uložení
do prípravku sú jednotlivé fľaše postupne otvárané a plné fľaše sú vyberané z prípravku. Zátky sú uložené do zásobníku .
Fľaše sú vyprázdnené do záchytnej nádrže a sú umiestnené späť na nosič.

Riadenie priemyslovým PLC

Obsah vyučovania

Vaše výhody

• Zostavenie, prepojenie a uvedenie technologického
zariadenia do prevádzky

• Prepojiteľné s ďalšími stanicami IPS : Kompaktné
zariadenie, Zmiešavanie, Plnenie, Uzatváranie

• Výber, osadenie a pripojenie rôznych snímačov

• Rozhraním PROFIBUS DP je stanica prepojiteľná
®

s dopravníkmi systému IMS

• Meranie elektrických a procesných veličín ako
Výška hladiny

• Možnosť doplnenia – Stanica Odovzdanie

• Použitie a pripojenie meracích prevodníkov

• Vyvíjač vákua, snímač vákua

• Návrh riadiacich a regulačných programov
• Obsluha a pozorovanie procesov

• Uvedenie do prevádzky a riadenie pneumatického lineárneho
pohonu

• Kontrola, údržba a prevádzka

• Programovanie priebehu odovzdania
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Od staníc IPA
k produkčným zariadeniam s IMS®
Komplexná príprava
Zostavovaním rôznych subsystémov budú jednotlivé pracovné kroky obsiahnuté v „Industrial Process Automation“ IPA
integrované do kompletného produkčného zariadenia. To umožňuje realite blízke zobrazenie vzájomne súvisiacich
produkčných procesov.

IPA 23 – Produkčné zariadenie s tromi subsystémami
IPA 2 – Zmiešavanie, IPA 3 – Plnenie, IPA 4 – Uzatváranie
IPA 2 – Zmiešavanie
Z dvoch rôznych kvapalín je podľa zadanej receptúry miešaná nová zmes. Hotová zmes je presunutá na stanicu
Plnenie.

IPA 3 – Plnenie
Šesť fliaš je na nosiči polohovaných pod stanicu Plnenie. Fľaše sú plnené na zadanú úroveň hladiny. Po naplnení
všetkých fliaš je nosič transportovaný na stanicu Uzatváranie.
IPA 4 – Uzatváranie
Šesť fliaš je na nosiči polohovaných pod stanicu Uzatváranie. Fľaše naplnené farebnými kvapalinami sú uzatvorené
nalisovanou zátkou. Keď sú uzatvorené všetky fľaše je nosič polohovaný na koniec stanice.

Vaše výhody
• Vďaka modulárnemu usporiadaniu je možná rýchla “bezdrôtová“ integrácia do známeho systému „Industrial Mechatronic
System“ IMS®
• Modulárne usporiadanie systému umožňuje realizáciu početných konfigurácií v bezpečnom laboratórnom prostredí
• Optimálne riešenie pre znázornene typických procesov z rôznych oblastí
• Individuálne zostavenie jednotlivých subsystémov do kompletného, na mieru vyhotoveného produkčného
zariadenia podľa technických a priestorových požiadaviek
• Jeden vzdelávací a laboratórny systém pre viaceré tematické obsahy
• Otvorený systém
• Možné dopĺňanie ďalších procesných systémov

Vybavenie IPA 23
Lucas-Nülle
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Od staníc IPA
k produkčným zariadeniam s IMS®
IPA 24 – Produkčné zariadenie so štyrmi subsystémami
IPA 2 – Zmiešavanie, IPA 3 – Plnenie, IPA 4 – Uzatváranie, IMS® 7 – Manipulátor
ako IPA 23 doplnená o:
IMS® 7 – Manipulátor
Po uzatvorení fliaš je nosič polohovaný na odberné miesto. Šesť fliaš je uchopených manipulátorom a presunutých do
úložného priestoru.

IPA 25 – Produkčné zariadenie s piatimi subsystémami
IPA 2 – Zmiešavanie, IPA 3 – Plnenie, IPA 4 – Uzatváranie, IMS® 7 – Manipulátor, IMS® 8 – Sklad
Ako IPA 24 doplnené o :
IMS® 8 – Sklad
Do priebehu procesu je integrovaný regálový zakladač s dvadsiatimi pozíciami. Po ukončení produkčného procesu je
šesť fliaš uložených v sklade. Prázdny nosič fliaš je prepravený na začiatok produkčnej línie.
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IPA 26 – Produkčné zariadenie so šiestimi subsystémami
IPA 2 – Zmiešavanie, IPA 3 – Plnenie, IPA 4 – Uzatváranie, IMS® 7 – Manipulátor, IMS® 8 – Sklad, IMS® 10 – Medzisklad
Ako IPA 25 bez IMS®7 ale doplnené o:
Rozšírenie pre stanicu IPA 4 – stanica Odovzdanie
Pomocou tohto rozšírenia je možné zátky automaticky odkladať do zásobníku. Zásobník so zátkami je transportovaný pod
stanicu Odovzdanie. Zátky zo zásobníka odoberá paralelná prísavka umiestnená na lineárnom pohone a premiestňuje ich
na stanicu Uzatváranie. Zátky sú použité na uzatváranie fliaš.
IPA 5 – Stanica Otváranie s robotom
Robot vyberá jednotlivé fľaše z nosiča pre šesť fliaš a ukladá ich do prípravku na odzátkovanie. Po uložení do prípravku
sú jednotlivé fľaše postupne otvárané a plné fľaše sú vyberané z prípravku. Zátky sú uložené do zásobníku . Fľaše sú
vyprázdnené do záchytnej nádrže a sú umiestnené späť na nosič.
IMS® 10 – Medzisklad
V prípade, že sa na dopravníku nachádza viac ako jeden nosič fliaš, môže stanica Medzisklad riadiť tok materiálu.
Nosič fliaš je zdvihnutý z dopravníku zdvíhacím prípravkom. Podľa potreby je nosič opäť spustený na dopravník.

Vybavenie IPA 26
Lucas-Nülle
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Computer Integrated Manufacturing – CIM

Automatizované trieskové obrábanie
Trieskové obrábane ako známa technika …
Trieskové obrábanie je základnou súčasťou v mnohých priemyslových odvetviach.
Pre udržanie hospodárnosti výrobných nákladov je nevyhnutná automatizácia výrobného procesu.
Toto riešenie vám ponúkame.

… kombinované s robotikou
Pri masovej priemyslovej výrobe je použitie jedného alebo viacerých robotov rozhodujúce
pre zabezpečenie efektívnosti výrobného procesu.
V našich didaktických systémoch je robot kombinovaný s CNC strojmi.

122
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Integrácia do automatizačnej techniky
Programovanie CNC strojov a CNC obrábanie je dôležitou úlohou početných strojárskych podnikov a kladie vysoké nároky na
prípravu študentov. Lucas Nülle ponúka riešenie pre vzdelávanie v CNC, ktoré nadväzuje na program IMS®. Didaktický CIM
systém zodpovedá požiadavkám na moderné vzdelávanie a rekvalifikácie s oblasti strojárstva. Pri projektových prácach môžu
byť vyrábané výrobky pre systémy IMS®.

Vaše výhody
• Hodnotné obrábacie stroje
• Profesionálny softvér so simuláciou procesu obrábania
• Konštrukcia a kvalita zodpovedá priemyslovému štandardu
• Dlhá životnosť a súčasne vysoká presnosť vyhotovených súčiastok
• Funkcie porovnateľné s modernými obrábacími strojmi
• Všetky stroje pokrývajú témy príslušných vzdelávacích plánov
Doplnkové automatizačné príslušenstvo umožňuje pripojenie staníc systému IMS®, napr. prepojenie CNC stroja so stanicou
IMS®- ‚Robot‘, ktorá zabezpečuje vkladanie a odoberanie obrobkov z CNC stroja.

123
Lucas-Nülle

Computer Integrated Manufacturing – CIM

Sústruh
CIM 1
Kompaktný sústruh je optimálne navrhnutý pre vzdelávanie a konštrukciou a funkciami zodpovedá priemyslovému
štandardu. Všetky dôležité operácie moderných obrábacích procesov môžu byť realisticky objasnené a odskúšané.
Zmysluplné zjednodušenie stroja, prehľadné usporiadanie a jednoduchá obsluha vedú k rýchlemu napredovaniu vo
vzdelávaní.

ILA-Kurz:
Od základov sústruženia po výrobu
jednoduchých súčiastok

Vaše výhody
• Kompaktný CNC sústruh
• Priemyslové, kalené prizmatické lôžko
• Ovládanie stroja softvérom alebo klasickým, ručným
spôsobom
• Bezpečnostný kryt stroja
• Pravé / ľavé otáčky vretena
• Pohon vretena s plynulou reguláciou
• Automatická 8-miestna revolverová hlava

124

• Plnohodnotný obrábací proces s možnosťou automatizácie
- pripojením robota
- pripojením na IMS®
• vyrábanie čapov pre IMS®
• Kurzy ILA-:
- Vlastnosti materiálov
- Základy geometria a technológie
- Výroba projektovo orientovaných výrobkov

Vybavenie CIM 1
Lucas-Nülle
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Frézovačka
CIM 2
Kompaktná frézovačka je optimálne navrhnutá pre vzdelávanie a konštrukciou a funkciami zodpovedá priemyslovému
štandardu. Všetky dôležité operácie moderných obrábacích procesov môžu byť realisticky objasnené a odskúšané.
Zmysluplné zjednodušenie stroja, prehľadné usporiadanie a jednoduchá obsluha vedú k rýchlemu napredovaniu vo
vzdelávaní.

KurzILA-:
Od základov frézovania
až po výrobu jednoduchých súčiastok

Vaše výhody
• Kompaktná 3-osá CNC-frézovačka
• Stabilná priemyslová konštrukcia so šedej liatiny
• Ovládanie stroja softvérom alebo klasickým, ručným
spôsobom
• Bezpečnostný kryt stroja
• Pravé / ľavé otáčky vretena
• Pohon vretena s plynulou reguláciou

Vybavenie CIM 2
Lucas-Nülle

• Plnohodnotný obrábací proces s možnosťou automatizácie
pripojením robota
• pripojením na IMS®
• Vyrábanie vrchných a spodných častí obrobkov pre IMS®
• Kurzy ILA-:
- Vlastnosti materiálov
- Základy geometria a technológie
- Výroba projektovo orientovaných výrobkov
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Automatizované stroje
a ich prepojenie so systémom IMS®
CIM 11 / 12 – Sústruh a frézovačka prepojené so systémom IMS®
Prvý krok pre integráciu do výrobnej linky je úplná automatizácia jednotlivých staníc. Toto je dosiahnuté pomocou robota ako
prepojovacieho člena medzi obrábacím strojom a stanicou IMS®. Robot zabezpečuje vkladanie polotovarov do strojov
a náväzne vyberá hotové osústružené a ofrézované výrobky. Hotové výrobky robot zakladá do stanice IMS®- Sklad.

Istota je guľomet
Vo všetkých zariadeniach CIM 11-23, sú pracovné priestory
v ktorých sa pohybuje robot chránené mimoriadnymi
bezpečnostnými opatreniami. Pohyb robota je vypnutý ihneď
po prerušení infračerveného lúča optickej závory. Rovnako pri
otvorení krytu pracovného priestoru sústruhu alebo frézovačky
preruší robot svoju činnosť aby sa predišlo zraneniam alebo
poškodeniu materiálu.

Kurzy ILA- Prepojenie sústruhu a frézovačky na IMS®

Kurzy ILA – Prepojenie sústruh a
a frézovačky na IMS®
Kurzy interaktívneho laboratórneho asistenta pre sústruh
a frézovačku ponúkajú jednoduchý úvod do základov
trieskového obrábania. Po absolvovaní týchto kurzov ste
schopní samostatne navrhovať, programovať, následne
simulovať a nakoniec vyrobiť jednoduché súčiastky. Prechod
od používania jednotlivých strojov ku ich napojeniu na systém
IMS® prostredníctvom robota je plynulý a nie sú potrebné
nijaké špeciálne predchádzajúce vedomosti.
Objemná časť základných informácií s mnohými obrázkami a animáciami na
vizualizáciu obsahu.

Vaše výhody
• Jednoduchý úvod do trieskového obrábania

• Rezná rýchlosť

• Základy z oblastí
- Vlastnosti materiálov
- Rezné nástroje
- Technológie
- Geometria
- Výpočty

• Projekt: výroba obrobku
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• Prepojenie na IMS®
• Automatizované výrobné procesy

Kurz ILA- CIM 11/12
Lucas-Nülle
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Od staníc CIM
až po výrobné systémy IMS®
CIM 11 – Sústružnícke výrobné zariadenie
s tromi substémami
IMS® 5 – Spracovanie, IMS® 11.2 – Robot, CIM 1 – Sústruh
IMS® 5 – Spracovanie
Stanica Spracovanie je zásobovaná čapmi, ktoré dodáva
robot zo sústruhu. Nosič obrobkov so založeným obrobkom je
polohovaný pod stanicu. Čapy dodávané zo spádového
skladu sú nalisované do otvoru v obrobku.
IMS® 11.2 – Robot
Robot zakladá polotovary do sústruhu. Po ukončení procesu
obrábania vyberie robot hotový čap a založí ho do skladu
stanice Spracovanie.
CIM 1 – Sústruh
Sústruh je vybavený sadou príslušenstva pre automatizáciu.
Robot má prístup do pracovného priestoru cez pneumaticky
ovládané dvere v zadnej časti stroja. Obrobky sú upínané do
pneumatického skľučovadla. Stroj je riadený
elektropneumatickými ventilmi a programovateľným
automatom.

CIM 12 – Frézarske výrobné zariadenie
s tromi substémami
IMS® 3 – Zostavenie, IMS® 11.2 – Robot, CIM 2 – Frézovačka
IMS® 3 – Zostavenie
Stanica Zostavenie je zásobovaná spodnými časťami obrobku
dodávanými robotom. Nosič obrobku je polohovaný pod
stanicu. Zo spádového skladu je vydaná spodná časť obrobku
a umiestnená na nosič obrobku.
IMS® 11.2 – Robot
Robot zakladá polotovary do frézovačky. Po ukončení
procesu obrábania vyberie robot hotový spodný diel obrobku
a založí ho do skladu stanice Zostavenie.

CIM 2 – Frézovačka
Frézovačka je vybavená pneumaticko-hydraulickým
zverákom. Stroj je riadený elektropneumatickými ventilmi
a programovateľným automatom.

Vybavenie CIM 11/12
Lucas-Nülle
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Od staníc CIM
až po výrobné systémy IMS®
CIM 21-23 – Realistické zobrazenie vzájomných závislostí pri výrobnom procese na
automatickej linke
Pri integrácii CIM-strojov do produkčného systému je cieľom výroba častí obrobku, montáž koncového výrobku, jeho
uskladnenie a rozobratie na jednotlivé časti. Produkčné linky CIM 21 až po CIM 23 obsahujú deväť až dvanásť subsystémov
pre vierohodné zobrazenie výrobného procesu. Výrobné zariadenia ponúkajú možnosť plnohodnotného vyhotovenia všetkých
súčiastok výrobku alebo iba čiastočnú produkciu, pri ktorej sú chýbajúce časti koncového výrobku dodávané subdodávkou.
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Computer Integrated Manufacturing – CIM

CIM 21 – výrobný systém s deviatimi substémami
IMS® 3 – Zostavenie, IMS® 4 – Montáž, IMS® 5 – Spracovanie, IMS® 6 – Testovanie, IMS® 8 – Sklad, 2 x IMS® 11.2 –
Robot, CIM 1 – Sústruh, CIM 2 – Frézovačka
Ako IMS® 25 doplnené o:
2 x IMS® 11.2 – Robot
Dav roboty sú použité na zakladanie polotovarov do obrábacích strojov, vyberanie hotových súčiastok po ukončení
obrábacieho procesu a zakladanie sústružníckych súčiastok do skladu stanice Zostavenie a frézarskych súčiastok do
skladu stanice Spracovanie.
CIM 1 – Sústruh
Sústruh je vybavený sadou príslušenstva pre automatizáciu. Robot má prístup do pracovného priestoru cez
pneumaticky ovládané dvere v zadnej časti stroja. Obrobky sú upínané do pneumatického skľučovadla. Stroj je riadený
elektropneumatickými ventilmi a programovateľným automatom.
CIM 2 – Frézovačka
Frézovačka je vybavená pneumaticko-hydraulickým zverákom. Stroj je riadený elektropneumatickými ventilmi
a programovateľným automatom.

Vybavenie CIM 21
Lucas-Nülle
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Computer Integrated Manufacturing – CIM

Od staníc CIM
až po výrobné systémy IMS®
CIM 22 – výrobný systém s desiatimi substémami
IMS® 3 – Zostavenie, IMS® 4 – Montáž, IMS® 5 – Spracovanie, IMS® 6 – Testovanie, IMS® 8 – Sklad, IMS® 11 – Demontáž,
2 x IMS® 11.2 – Robot, CIM 1 – Sústruh, CIM 2 – Frézovačka
Ako CIM 21 doplnené o:
IMS® 11 – Demontáž
Robot odoberie výrobok z dopravníku a založí ho do stanice Demontáž. V tejto stanici rozoberie výrobok na jednotlivé
súčiastky. Na záver operácie založí jednotlivé súčiastky do určených skladovacích priestorov.
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Computer Integrated Manufacturing – CIM

CIM 23 – výrobný systém s dvanástimi substémami
IMS® 3 – Zostavenie, IMS® 4 – Montáž, IMS® 5 – Spracovanie, IMS® 6 – Testovanie, IMS® 8 – Sklad, IMS® 9 –
Polohovanie, IMS® 10 – Medzisklad, IMS® 11 – Demontáž, 2 x IMS® 11.2 – Robot, CIM 1 – Sústruh, CIM 2 –
Frézovačka
Ako CIM 22 doplnené o:
IMS® 9 – Polohovanie
Polohovacia jednotka môže nosiče výrobkov presunúť na iný subsystém alebo môže zmeniť smer ich pohybu.
IMS® 10 – Medzisklad
V prípade, že sa na dopravníku nachádza viac ako jeden nosič výrobkov, môže stanica Medzisklad riadiť tok
materiálu. Nosič výrobkov je zdvihnutý z dopravníku zdvíhacím prípravkom. Podľa potreby je nosič opäť spustený na
dopravník.

Vybavenie CIM 23
Lucas-Nülle
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CIM – Computer Integrated Manufacturing

Softvér na programovanie
Softvér na programovanie
Softvér na programovanie, dodávaný spoločne so strojom umožňuje jednoducho postupovať od návrhu obrobku až po jeho
výrobu. Komplexné obrysové tvary je možno importovať z výkresov vo formáte DXF alebo HPGL a vykonávať ich výrobu na
CNC stroji.

3D simulátor pre sústruh a frézovačku

Funkcie
• Zápis programu v súlade s normou DIN 66025 s G a
M funkciami ako aj objektové programovanie
• 3D alebo 2D simulácia procesu obrábania so zobrazením nástroja
• Automatické zostavovanie NC programu
• Pole pre manuálnu prevádzku
• Dátový import zo súborov DXF a ich postprocesing na NC program
• Zadávanie technologických hodnôt
• Zápis programov nezávisle od prítomnosti stroja
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Softvér na programovanie
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CIM – Computer Integrated Manufacturing

Profesionálny softvér pre programovanie v 3D
CNC stroje je možné programovať priamo pomocou profesionálneho 3D programovacieho softvéru. Programy napísané
v jazykoch Fanuc alebo PAL je možné spúšťať na strojoch CIM1/2 s podmienkou, že programy sú upravené postprocesorom.
Profesionálny 3D softvér je k dispozícii pre sústruh aj pre frézovačku. Ponúka aj možnosť automatickej prevádzky. Automatická
prevádzka využíva zásobník nástrojov, CNC rezanie závitov, elektronické ručné koliesko a vyššie rezné rýchlosti.

3D simulácia sústruženia a frézovania

Programovanie v PAL alebo Fanuc

Funkcie
• Zápis programu v súlade s normou DIN 66025 s G a
M funkciami ako aj objektové programovanie
• 3D alebo 2D simulácia procesu obrábania so zobrazením stroja a nástroja
• Import dát zo zdrojového kódu PAL alebo Fanuc a ich prevod do strojového kódu
• Zadávanie technologických hodnôt
• Zápis programov nezávisle od prítomnosti stroja
• Kompenzácia rádiusu reznej hrany

Profesionálny 3D programovací softvér SO4002-2A/2B
Lucas-Nülle
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Rozhodujúce výhody produktu
… zabezpečujú dlhodobú spokojnosť užívateľa

„

Pán Michael Lorf, odborný učiteľ na Leopold-Hoesch-Berufskolleg mesta Dortmund:

Som veľký priaznivec „Industrial Mechatronic Systems“ IMS. Také flexibilné zariadenie, ktoré je možné podľa potreby vždy
úplne nanovo zostaviť nemá žiadny iný výrobca. Mnohostranné možnosti doplnenia systému veľmi zjednodušujú paralelné
prepojenie až po úroveň zbernicového systému. Integrácia frekvenčného meniča a RFID je v školskej prevádzke zmysluplná.

Máme k dispozícii „Industrial Mechatronic System“ IMS s uzatvoreným výrobným cyklom doplnenom o bezpečnostnú
techniku. Rozšírenie systému bolo bezproblémové!
Dokumentácia je výborná.

IMS® je skutočný priemyselný štandard. je možné ideálne vykonávať projektové práce v reálnych podmienkach.
Komponenty je možné jednoducho spájať a demontovať. Obsluha je optimálna pre školské podmienky. Robustná
stavba. systému umožňuje zariadeniu dobre odolávať každodennému zaťaženiu v škole
Teraz máme skutočne perfektné zariadenie, ktoré opakovane nadchýňa učiteľov aj študentov ako aj mnohé
návštevy
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To celé je viac ako iba
sumár súčiastok
Individuálne poradenstvo od Lucas-Nülle
Chcete si nechať odborne poradiť, alebo si želáte konkrétnu ponuku?
Naše zastúpenie na Slovensku nájdete na:
Telefón: 043/4307671,2
Fax: 043/4307673
E-mail: didactic@didactic.sk

Lucas-Nülle ponúka tréningové systémy pre odborné vzdelávanie v oblastiach:

Elektroinštalačná technika

Elektropneumatika, Hydraulika

Elektroenergetika

Technika merania

Výkonová elektronika,
elektrické stroje, technika pohonov

Mikrokontroléry

Základy elektrotechniky a elektroniky

Automatizačná technika

Komunikačná technika

Autoelektronika

Regulačná technika

Laboratórne systémy

Získajte podrobné informácie na uvedených kontaktoch.
Naši spolupracovníci Vás budú radi informovať!

Ďalšie informácie o našich produktoch nájdete aj na webových stránkach:
www.lucas-nuelle.de
www.unitrain-i.de

Lucas-Nülle
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