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Y-0041 Asansör Eğitim Kiti
Elevator Training Kit

Elektromekanik taşıyıcı sınıfındaki asansörler için, eğitim 
amaçlı tasarlanmış 4 katlı laboratuvar modelidir.

Set en az 8 giriş/6 çıkışlı herhangi bir PLC ile çalışabilecek 
özelliktedir. Setin kontrol paneli üzerinde asansör           
kontrolüne ait tüm giriş ve çıkış soketleri bulunmaktadır. 
Kat seviyelerini belirlemek için endüktif sensörler 
kullanılmıştır. 

Asansörde ve her katta kumanda panelleri bulunmaktadır.

Kullanım ve tanıtım kitapçığının yanında sistemin 
çalışması için hazırlanmış uygulama yazılımını içeren CD
verilmektedir.

It is a 4-floor laboratory model designed for electro-
mechanic carrier class elevators.

Set can work at any PLC with at least 8 input/6 outputs. 
At the control panel of the set there are all input and 
output sockets for the control of the elevator. 

Inductive sensors are used for the determination of the 
floor levels. 

There are control panels in the elevator and at all floors. 

Application software CD for the operation of the 
system is provided with the user’s guide. 

Genel Özellikler General Specifications
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Teknik Özellikler

• Besleme gerilimi 24V DC 2A (Güç Kaynağı Opsiyoneldir Y-0030-A12)
• 4 adet endüktif kat seviye sensörü 
• 4 adet ledli kata çağırma butonu
• 4 adet ledli kata götürme butonu
• Redüktörlü DC motor
• Kabin dengeleme mekanizması
• Lineer rulmanlı hareket mekanizması
• 8 giriş / 6 çıkış PLC kontrol bağlantısı
• Hareketli kablo kanalı
• Asansör sistemi giriş/çıkış sinyalleri led göstergeli
• Giriş / Çıkış noktaları 2mm born vidalı

Sistem Sunumu

Yapilabilecek Uygulamalar

• Temel kullanım ve deneyleri içeren eğitim kitabı
• Örnek uygulama içeren CD
• 20 adet 2 mm fişli bağlantı kablosu
• Boyutlar: 35x50x106 (ExBxY)

• Asansör mekanizmasının çalışma prensibinin incelenmesi
• Mekanik yapının elektronik bağlantısı ve kontrolü
• Sensörlü devre uygulamaları
• Motor kontrolünün incelenmesi
• PLC ile asansörün kontrolü

Uygulamalarınız İçin İhtiyacınız

• 8 Dijital Giriş / 6 Dijital Çıkış PLC
• Güç Kaynağı 24V DC 2 A

Technical Specifications

• Supply Voltage 24V DC 2A (Optional Power Supply Module Y-0030-A12)
• 4 pcs inductive floor level sensors
• 4 pcs call to floor button with led indicator
• 4 pcs bring to floor button with led indicator
• DC motor with reducer
• Cabin balance mechanism
• Moving mechanism with linear roller
• 8 Input / 6 Output PLC control connection
• Moving cable trench
• The elevator system input/output signals are led display
• The input/output points at the control panel are with 2 mm born connectors

Applications

Accessories

Your Needs For Applications

• Examination of the operating principles of elevator mechanism
• Electronic connection and control of mechanic structure
• Circuit applications with sensors 
• Examination of motor control
• Control the elevator with PLC 

• Experiment Manual
• 1 application software CD 
• 20 pcs 2 mm plug connection cables
• Dimensions : 35x50x106 (WxDxH)

• 8 DI / 6DO PLC Unit
• Power Supply 24V DC 2A 

Uyumlu Üniteler

• Masa tipi PLC eğitim seti (Y-0030-T)
• Çanta tipi PLC eğitim seti (Y-0030-S3)
• Panel tipi PLC eğitim seti (Y-0030-A)
• Güç Kaynağı (Y-0030-A12)

Our Advises For Your Applications

• Bench Type PLC Training Set (Y-0030-T)
• Bag Type PLC Training Set (Y-0030-S3)
• Panel Type PLC Training Set (Y-0030-A)
• Power Supply (Y-0030-A12)


