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Y-0042 Yürüyen Bant Eğitim Kiti
Conveyor Belt Training Kit

Eğitim Kiti, fabrika otomasyon sistemlerinde kullanılan 
yürüyen bantların, eğitim amaçlı tasarlanmış 2 eksenli 
bir modelidir.

Üretim hatlarında işlem gören/görecek malzemelerin bir 
noktadan başka bir noktaya iletilirken kontrol edilmesi ve 
ayrıştırılma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Yürüyen 
bant eğitim kiti, tasarımıyla böyle bir senaryoya uygun 
yapıdadır.

Sistem değişik senaryolar için sökülür/takılır ve 
geliştirilebilir yapıdadır. Yapısında eloksallı alüminyum 
sigma profil kullanılmıştır. 

PLC ile kontrole uygun giriş/çıkış kumanda modülü 
bulunmaktadır.

Setin kullanım ve tanıtım kitapçığı ile birlikte sistemin 
çalışması için hazırlanmış uygulama yazılımını içeren CD 
verilmektedir.

Conveyor Belt Training Kit is a 2-axis model designed 
for training purposes for the conveyors used in factory     
automation systems.

The control and separation of the materials processed/
will be processed on the production lines while trans-
ferred from one point to another can be formed.        
Conveyor Belt Training kit is concordant with such a 
scenario due to its design. 

There is input/output control module conforming to 
control with PLC. 

System can be dissembled/assembled and developed 
for various scenarios. Anodized aluminum sigma pro-
file is used for the structure. 

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

Genel Özellikler General Specifications

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 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)
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Teknik Özellikler

• Besleme gerilimi 24V DC 2A (Güç Kaynağı Opsiyoneldir Y-0030-A12)
• 3 adet optik sensör 
• 1’er adet kapasitif ve endüktif sensör
• 2 adet Röle kontrollü DC motor
• 2 adet 48 cm doğrusal hareketli bant 
• X ve Y iki ayrı eksende bant hareketi
• 8 giriş / 6 çıkış PLC kontrol bağlantısı
• 2mm born vidalı giriş / çıkış noktaları
• 50x65cm (ExB) kanallı alüminyum sigma profil tabanlı

Sistem Sunumu

• Temel kullanım ve deneyleri içeren eğitim kitabı
• Örnek uygulama içeren CD
• 6 adet iş parçası
• 2 adet malzeme kutusu
• 10 adet 2 mm fişli bağlantı kablosu

Uygulama Konuları

• Kurma/Montaj uygulamaları
• Tanı ve arıza onarımı
• Yorum ve dokümantasyon inceleme
• Konveyör mekanizmasının çalışma 
   prensibinin incelenmesi
• Mekanik yapının elektronik bağlantısı ve kontrolü
• Sensörlü devre uygulamaları
• Motor kontrolünün incelenmesi

Technical Specifications

Accessories

Applications

Your Needs For Appliacations

• Experiment Manual 
• Application software CD 
• 6 pcs work parts
• 2 pcs material boxes 
• 10 pcs 2 mm plug experiment cables

• Assembling/Installation applications
• Diagnosis and fault repair
• Comments and examination of documentations 
• Examination of operating principle of conveyor mechanism
• Connection and control of electronic connection of the 
   mechanical structure 
• On-board sensor circuit applications 
• Examination of motor control 

Uygulamalarınız İçin İhtiyacınız

• 8 Dijital Giriş / 6 Dijital Çıkış, 2 Analog Giriş /  1 Analog Çıkış PLC
• Güç Kaynağı 24V DC 2 A

• Supply Voltage 24V DC 2A (Optional Power Supply Y-0030-A12)
• 3 pcs optical sensors 
• 1 pcs capacitive sensor 
• 1 pcs inductive sensor 
• 2 pcs relay controlled DC motors
• 2 pcs 48 cm linear motion conveyor band
• Movement for two lines X and Y
• 8 inputs /6 outputs PLC control connection
• Input and output points with 2 mm born connectors
• 50x65cm aluminum sigma profile based

• 8 DI / 6DO / 2AI / 1AO PLC Unit
• Power Supply 24V DC 2A 


