Vzdelávací systém pre
programovateľné automaty (PLC)
Všetko na jeden pohľad –
nový S7-1200 s dotykovým panelom
v jednom prístroji
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Automatizačná technika

Vzdelávací systém pre malé
programovateľné automaty (PLC)
Usporiadanie vzdelávacieho systému
Vzdelávací systém pre SIMATIC S7-1200 je kompaktný a modulárny. Na nosnú lištu je možné upnúť doplnkové komunikačné
alebo špeciálne signálové moduly. K zariadeniu je pripojené HMI rozhranie - dotykový panel KTP600, ktorý využíva na
komunikáciu a programovanie s CPU rozhranie Ethernet. Zosieťovanie všetkých zariadení je realizované jednoducho
štvorzásuvkou Ethernet Switch.

Vaše výhody
• SIMATIC S7-1200 s CPU 1214C DC/DC/DC
• Osadenie do stabilného pultu s protišmykovou úpravou
• Integrované napájanie: 24V/5A DC
• Zdierky pre obvod núdzový STOP (odpojenie výstupov od
napätia)

• Časy spracovania: 0,1 µs pre Bitové operácie, 12 µs pre
slovné operácie, 18 µs pre aritmetické operácie
• Zvyškový dátový rozsah celkom vrátane
časovača, počítadla, poznámok): 2048 byte

• Pracovná pamäť: 50KByte
• Prenosná karta: Micro Memory Card 4 MByte
• Programovací jazyk: STEP 7 od V 10.5
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Prispôsobenie Vášho PLC Vašim potrebám
Všetky zbernicové systémy je možno pripojiť na PLC pomocou doplnkových modulov. Základná jednotka je pripravená tak, že
doplnenie oboch komunikačných modulov je možné iba niekoľkými nenáročnými úkonmi.

PROFIBUS-DP
Modul Master

Modul AS-i Masterl

Vybavenie
• 1 rozhranie Ethernet- / ProfiNet
• Integrované Vstupy / Výstupy
• 14 digitálnych vstupov DC 24V vyvedených na 4 mm bezpečnostné zdierky
• 14 prepínačov na simuláciu signálu na digitálnych vstupoch
• 2 analógové vstupy 0…10V vyvedené na 4 mm bezpečnostné zdierky
• 1 potenciometer na simuláciu signálu na analógových vstupoch
• 10 14 digitálnych výstupov DC 24V vyvedených na 4 mm bezpečnostné zdierky
• 1 analógový výstup 0…10V vyvedený na 4 mm bezpečnostné zdierky
• Hodiny s reálnym časom
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