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Y-0030-T2 Masa Tipi PLC Eğitim Seti
 Bench Type PLC Training Set

Masa tipi PLC Eğitim seti, eğitimci ve öğrencilerin PLC 
ile otomasyon uygulamaları yaparken en çok ihtiyaç 
duyacakları temel bileşenleri sade bir dizayn ile bir arada 
sunmaktadır. Tümleşik yapısı ile endüstriyel kontrol, 
otomasyon, pnömatik ve PLC laboratuvarları için 
eğitim ve çalışma platformudur. Eğitim seti; tek başına, 
çeşitli uygulama modülleriyle veya çeşitli masa üstü 
endüstriyel sistemler ile birlikte çalışmalar yapılabilecek 
şekilde tasarlanmıştır.

Panel üzerindeki düşük ve yüksek enerji kaynakları 
güvenlik şartlarını karşılayacak niteliktedir. PLC ile 
yapılacak dijital ve analog giriş/çıkış uygulamalarında; 
simülasyon anahtarları, sinyal lambaları ve 0..10V ayarlı 
gerilim kaynakları kullanılabilmektedir. PLC’nin tüm 
dijital çıkışları, doğrudan ve/veya bir anahtar yardımıyla 
röle kontağı üzerinden kullanıma imkan verecek 
şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca harici bir sisteme ait 
giriş-çıkışlar içinde PLC’ye hızlı ve kolay bir şekilde 
bağlantı yapılabilmesi için 2 mm’lik giriş-çıkış bağlantı 
noktaları mevcuttur. Panel üzerinde yer alan voltmetre 
ile analog ve dijital giriş - çıkış noktalarına ait gerilimler 
izlenebilmektedir. Panelde yer alan endüstriyel switch ile 
çoklu ağ bağlantısı yapılabilmektedir. Sistemi operatör 
paneli üzerinden izlemek ve kontrol etmek amacı ile 
gelişmiş grafik arayüze sahip dokunmatik HMI yer 
almaktadır. HMI’ın PC bağlantısı için USB ve Ethernet 
portları panel üzerindedir. 

Panel altında karşılıklı yer alan kanallı profil yapı sayesinde, 
kapsamlı projelerde kullanılacak ekipmanlar veya deney 
modülleri rahatlıkla yerleştirilebilmektedir. Böylelikle 
masa üzerinde daha fazla çalışma alanı doğmaktadır. 

Bench Type PLC Training Set includes all required 
components for automation applications with PLC with 
a user-friendly design. Set is an education platform 
for industrial control, automation, pneumatic and 
PLC laboratories with its integrated design. Its design 
is suitable for using alone or with various application 
modules and bench type industrial systems.

All components on the set meet the safety requirements. 
Simulation keys, signal lamps and 0…10V adjustable 
power supplies can be used for digital and analog inputs 
– outputs applications with PLC. Digital outputs can be 
used directly or over relays. Set includes 2 mm input 
and output sockets to connect any external system to 
PLC directly. Voltage of the digital and analog inputs – 
outputs can be displayed by voltmeter on the panel. 
Multiple network connections can be done by industrial 
ethernet switch on the panel. 

There is a touch screen operator panel to monitoring 
and control the system.  There are USB and Ethernet 
ports to connect the HMI to PC on the panel.

Application modules and various equipment can be 
placed easily to profile structure under the panel to 
have more suitable working area on the bench. 

Application CD and the user’s guide that includes 
practical and explanatory experiments are provided 
with the set.

Genel Özellikler General Specifications

Uygulama Paneli Application Panel
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Teknik Özellikler

• Besleme gerilimi 220 - 240V AC, 50-60 Hz
• Siemens S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC
  14 Sayısal Giriş, 10 Sayısal Çıkış - 2 Analog Giriş, 2 Analog Çıkış
• Siemens KTP700 Grafik Tabanlı Dokunmatik Operatör Paneli 
  7” TFT 800x480, 65536 renk, Usb ve Ethernet Çıkış
• Kaçak akım sigortası, acil durdurma butonu
• Enerji kontrol anahtarı ve enerji lambası
• Panel üzerine taşınmış 14 sayısal giriş - 10 sayısal çıkış ve
  2 analog giriş - 2 analog çıkış (0-10V / 0-20mA) /2mm soketli
• Her sayısal giriş için sinyal lambası ve simülasyon anahtarı
• Her sayısal çıkış için sinyal lambası ve röle 
• 220 V AC priz (4 adet) 
• İki kademeli ölçüm aralığına sahip panel tipi voltmetre
  (0-2V DC, 0-200V DC)
• 5’li Endüstriyel ethernet switch
• 0-10V DC 200mA hassas ayarlı DC güç kaynağı(2 adet)
• 24V / 5A DC güç kaynağı (4mm-2mm soketli)
• 2 adet dijital, 1 adet analog I/O link haberleşme portu

Uygulama Konuları

Technical Specifications Applications

Our Advises For Your Application

System Structure

• Supply Voltage : 24V DC 2A 
• Siemens S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC
• 14 DI, 10 DO - 2 AI, 2 AO
• Siemens KTP  700 7” Graphic Based Touch Screen Operator Panel
   7” TFT 800x480 , 65536 colored, USB and Ethernet outputs
• Leakage current protection relay and emergency stop button
• Energy control switch and signal lamp
• 14 DI - 10 DO and 2 AI - 2 AO (0-10V / 0-20mA) can be used via 
   2mm connection cable on the panel
• Led signal lamps and simulation keys for each digital inputs
• Led signal lamps and relays for each digital outputs
• 220 V AC plug (4 pcs) 
• Panel type voltmeter (0-2V DC, 0-200V DC)
• 5 inputs ethernet switch
• 0-10V DC 1A precision adjustable DC power supply (2 pcs)
• 24V / 5A DC power supply (with 4mm-2mm sockets)
• 2 pcs digital, 1 pcs analog I/O link communication ports

• Desk; 45x45 anodized aluminum sigma profile and lock rollers 
• Scratch-proof panel
• Aluminum profile structure for application modules
• Dimensions 120x75x153 cm (W x D x H)

Accessories

• Online / Offline Simülasyon Uygulamaları
• Temel Giriş/Çıkış Uygulamaları (Bit Logic)
• Mantıksal İşlem Uygulamaları (Logical)
• Karşılaştırma İşlemleri (Compare)
• Taşıma Komutu Uygulaması (Move)
• Aritmetiksel İşlem Uygulamaları (Integer Math)
• TON Zamanlayıcı ile Kayan Işık Uygulaması (Timers)
• TON Zamanlayıcı ile 24V Lamba Uygulaması (Timers)
• TOFF Zamanlayıcı ile 24V Lamba Uygulaması (Timers)
• Yukarı Sayıcı Uygulaması (Up Counter)
• Aşağı/Yukarı Sayıcı Uygulaması (Up-Down Counter)
• Analog Giriş, Çıkış Uygulaması
• KTP700 Op-Paneli ile Giriş-Çıkış Uygulaması 
• KTP700 Op-Paneli ile Veri Gösterme Uygulaması

Uyumlu Üniteler

• PLC Uygulama Modülleri (Y-0030-A Serisi)
• Asansör Eğitim Kiti (Y-0041)
• Konveyör Eğitim Kiti (Y-0042)
• Step Motor Eğitim Seti(Y-0026)
• Servo Motor Eğitim Seti(Y-0047)

Sistem Sunumu

• Lisanslı Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Yazılımı  
• Temel kullanım ve deneyleri içeren eğitim kitabı
• Örnek uygulama içeren CD
• CAT 6 PLC programlama kablosu 
• IEC güç kablosu
• 24 adet 2mm, 2 adet 4mm fişli bağlantı kablosu

Sistem Yapısı

• Masa; eloksallı alüminyum sigma profil ve kilitli tekerlek
• Çizilmez kompakt panel
• Uygulama modülleri için kanallı alüminyum yapı
• Boyutları 120x75x153 cm (ExBxY)

• Online / Offline Simulation Applications
• Basic Input/Output Applications (Bit Logic)
• Logical Process Applications (Logical)
• Comparison Processes (Compare)
• Transportation Command Application (Move)
• Arithmetic Process Applications (Integer Math)
• Sliding light application with TONE timer (Timers)
• 24V lamp application with TONE timer (Timers)
• 24V lamp application with TOFF timer (Timers)
• Up Counter Application (Up Counter)
• Up/Down Counter Application (Up-Down Counter)
• Analog Input Applications
• Analog Output Applications
• Input-Output Application with KTP700 Operator Panel 
• Data DisplayApplication with KTP700 Operator Panel 

• PLC Application Modules (Y-0030-A Series)
• Elevator Training Kit (Y-0041)
• Conveyor Training Kit (Y-0042)
• Step Motor Training Set (Y-0026)
• Servo Motor Training Set (Y-0047)

• Licensed Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Software
• Basic application and experiment manual and CD
• CAT 6 PLC programming cable
• 24 pcs 50cm 2mm plug connection cable


