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Y-0044 Mekatronik Eğitim Seti
Mechatronic Training Set

Mekatronik Eğitim Seti ile tipik bir fabrika otomasyonunu 
modellenmiştir. Senaryo gereği ilk istasyonda işlenmemiş 
ürün depodan tek tek çıkarılarak işleme merkezine 
taşınmaktadır. İşleme istasyonunda işlem gören malze-
meler test ve ayırma istasyonuna aktarılarak burada kalite 
kontrol ve ayırma işlemine tabi tutulur.

Mekatronik Eğitim Seti; mekanik, elektronik, elektropnö-
matik, PLC, sensör teknolojileri, motor kontrol konularını
içermektedir.

Eğitim setinde kullanılan tüm malzemeler endüstriyel 
uygulamalarda kullanılan elemanlardan oluşmaktadır. 
Eğitim setindeki tüm üniteler modüler yapıdadır.

PLC ile fabrika otomasyon konularının işlenebilmesi için 
kontrol paneli üzerinde sisteme ve PLC’ye ait tüm giriş/
çıkışlar soketli yapılmıştır. Kullanıcı PLC ile sistem arasında 
istediği bağlantıyı bu panel üzerinden gerçekleştirebilir. 
Sistem, panel üzerindeki anahtarlar ile manuel kontrol 
edilebilir ve çalışması ledler ile izlenebilir.

Mekatronik Eğitim Seti 3 istasyondan oluşmaktadır;

Y-0044-A Boşaltım ve Taşıma istasyonu
Y-0044-B İşleme istasyonu
Y-0044-C Test ve Ayırma İstasyonu

Bu istasyonlar birbirlerinden bağımsız olarak kullanılabildiği 
gibi üç istasyonla değişik kombinasyonlar oluşturulabilir.
Sistemlerin üçü de PLC kontrollü olup istenildiğinde PLC 
üzerinden PC ile kontrol edilebilir.

With the mechatronic training set, typical factory         
automation is modeled. Due to the scenario the fac-
tory automation; product that is rough at the first sta-
tion is transported to the processing center  one by one. 
The materials processed at the processing station are 
transported to test and separation station and become 
subject to quality control and separation. 

Mechatronic Training Set contains the topics on me-
chanic, electronic, electro-pneumatic, PLC, sensor 
technologies and motor control. 

All materials used in the training are those used in the 
industrial applications. All units in the training set are 
modular. In order to examine the factory automation 
with PLC; all PLC and system inputs/outputs at the 
control panel are constructed with sockets. User can 
connect the PLC and the system over this panel at any 
manner.  System can be controlled manually by the keys 
at the panel and the operation can be traced by led. 

Mechatronic Training Set is formed of 3 stations; 

Y-0044-A Unloading and Carrying station 
Y-0044-B Processing Station 
Y-0044-C Test and Separation Station 

All these stations can either be used independently or 
together by various combinations. 
Three of the systems are PLC controlled and can con-
trol over PLC with PC, when desired. 

Genel Özellikler General Specifications
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Y-0044 Mekatronik Eğitim Seti
Mechatronic Training Set

Sistem Sunumu

• Y-0044-A Boşaltım ve Taşıma İstasyonu
• Y-0044-B İşleme İstasyonu
• Y-0044-C Test ve Ayırma İstasyonu
• Boyutlar 212 x 65 x 150 cm (ExBxY)

Uygulamalarınız İçin İhtiyacınız

Uygulama Konuları

• 25 lt/dk, 6 bar Sessiz Hava Kompresörü (Y-0053-P000)

• Kurma/Montaj uygulamaları
• Tanı ve arıza onarımı
• Yorum ve dokümantasyon inceleme
• Fabrika otomasyon sistemlerinin mekanizma konuları
• Mekanik yapının elektronik bağlantısı ve kontrolü
• Pnömatik elemanların otomasyon sistemlerindeki uygulaması
• Otomasyon sistemlerinde PLC uygulamaları
• Operatör Panelinin kullanım uygulamaları
• Sensörler ve sinyal işleme konuları
• Konveyör mekanizmasının çalışma prensibinin incelenmesi
• Step ve DC motor kontrollerinin incelenmesi
• Elektromekanik sistemlerin incelenmesi ve devreye alınması

Accessories

Applications

• Assembling/Installation applications
• Diagnosis and fault repair
• Comments and examination of documentations 
• Mechanism topics of factory automation systems 
• Connection and control of electronic connection of the mechanical structure
• Application of pneumatic elements at automation systems 
• PLC applications at automation systems
• Usage applications of operator panel 
• Topics on sensors and signal processing 
• Examination of operating principle of conveyor mechanism 
• Examination of step and DC motor controls 
• Examination and taking into operation of electro-mechanic systems 

Your Need For Applications

• 25 lt/minute, 6 bar Silent Air Compressor (Y-0053-P000)

• Y-0044-A Unloading and Carrying Station
• Y-0044-B Pocessing Station
• Y-0044-C Test and Separation Station
• Dimensions:  212 x 65 x 150 cm (WxDxH)
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Y-0044-A Boşaltım ve Taşıma İstasyonu
Unloading and Carrying Station

Boşaltım ünitesinde malzemeler programlanan zamanda 
istasyonun depolama biriminden bir piston yardımı ile 
sürülür.

Taşıma ünitesindeki piston, ucundaki vakumlu tutucu 
ile boşaltım ünitesinden gelen malzemeyi taşıma hattı      
sonuna kadar taşır ve bırakır. Bu olay sürekli veya tek tek 
yapılabilir. Sistemin boşaltım ve taşıma bilgileri panel     
üzerindeki ledler ile gerçek zamanlı olarak izlenir.

Eğitim setinin konstrüksiyonunda alüminyum sig-
ma   profil kullanıldığından, ünitelerin kolay monte ve                      
demontesine uygun bir yapı oluşturulmuştur. 

Kontrol paneli üzerinde sistem giriş/çıkışları ve PLC      
giriş - çıkışları çeşitli bağlantılara imkân verecek yapıdadır.

Boşaltım ve Taşıma İstasyonu iki ünite ve kontrol               
panelinden oluşmaktadır.

At the unloading unit the materials are driven from the 
storage unit of the station at the programmed time by 
the help of a piston. 

The vacuumed holder at the tip of the piston that is at 
the carrying unit carries the material coming from the 
unloading unit throughout the transporting line and 
leaves it at the end of the line. This can be carried out 
continuously or separately. 

The unloading and carrying information of the system 
is traced real time by the led on the panel. 

As aluminum sigma profile is used in the construction 
of the training set, the units can easily be assembled 
and disassembled. 

The system and PLC inputs/outputs on the control pan-
el enable various connections. Unloading and carrying 
station consist of two units and control panel.

Genel Özellikler General Specifications



www.yildirimelektronik.com

Y-0044-A Boşaltım ve Taşıma İstasyonu
Unloading and Carrying Station

Teknik Özellikler

Depolama – Boşaltma Ünitesi
• 10 adet malzeme kapasiteli şeffaf depolama ünitesi
• Çift etkili silindir depolama ve sürme mekanizması
• Sınır anahtarları

Pnömatik Taşıma Ünitesi
• 30 cm’lik göstergeli, triger kayışlı lineer taşıma ekseni
• Step motorla pozisyon kontrol
• Pnömatik malzeme tutma / bırakma
• Dijital göstergeli vakum anahtarı
• Çift etkili silindir, aşağı / yukarı hareket
• Lineer eksende sağ-sol sınır anahtarları

Kontrol Paneli
• Dahili Siemens S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC (14 DI - 10 DO / 2 AI)
• 2 mm soketli ve led’li sistem giriş çıkışları
• Sistem manuel kontrol ve simülasyon anahtarları
• On-off anahtar, start-stop ve acil durdurma butonları

• Lisanslı Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Yazılımı
• Temel kullanım ve deneyleri içeren eğitim kitabı
• Örnek uygulama içeren CD
• CAT 6 PLC programlama kablosu
• 5 adet iş parçası
• 26 adet 2mm fişli bağlantı kablosu 
• IEC güç kablosu
• Masa; 45x45 eloksallı alüminyum sigma profil ve kilitlenebilir teker
• Kanallı alüminyum sigma profil tabanlı masa tablası
• Boyutlar : 85 x 65 x 150 cm (ExBxY)

Technical Specifications

Storage-Unloading Unit 
• Transparent storage unit with the capacity of 10 pcs materials 
• Double-effect cylindrical storage and driving mechanism 
• Limit keys

Pneumatic Carrying Unit 
• 30 cm linear carrying axis with displayed and timing belt
• Position control with step motor 
• Pneumatic material hold/release 
• Vacuum key with digital indicator
• Double-effect cylindrical up/down movement 
• Linear axis right-left limit keys 

Control Panel
• Internal PLC - Siemens S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC (14 DI - 10 DO / 2 AI)
• System input-output with 2 mm socket and led
• Manual control of the system and the keys for fault simulation 
• On-Off, Start-Stop and Emergency Stop Buttons

Genel Özellikler
• Besleme gerilimi 220 - 240V AC, 50-60 Hz
• Dijital ve analog basınç göstergesi
• 24V DC 5A gerilim çıkışı
• Elektropnömatik valf adası
• I/O board modülü

Uygulamalarınız İçin İhtiyacınız

• 25 lt/dk, 6 bar Sessiz Hava Kompresörü (Y-0053-P000)

Sistem Sunumu Yapılabilecek Uygulamalar

• Kurma / montaj uygulamaları
• Tanı ve arıza onarımı
• Yorum ve dokümantasyon inceleme
• Fabrika otomasyon sistem örneklerinin incelenmesi
• Mekanik yapının bağlantısı ve kontrolü
• Pnömatik ve elektropnömatik elemanların otomasyon
  sistemlerindeki uygulaması
• Otomasyon sistemlerinde PLC uygulamaları
• Sensörler ve sinyal işleme konuları
• Step motor kontrollerinin incelenmesi

• Licensed Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Software
• Basic application and experiment manual and CD
• CAT 6 PLC programming cable
• 26 pcs 50cm 2mm plug connection cable
• 5 pcs work pieces
• IEC power cable
• Desk; 45x45 anodized aluminum sigma profile and lock rollers 
• Channeled aluminum desk table
• Dimensions : 85 x 65 x 150 cm (WxDxH)

ApplicationsAccessories

General Specifications 
• Supply voltage 220 - 240V AC, 50-60 Hz
• Digital and Analog pressure indicator
• 24V DC 5A output voltage
• Electropneumatiıc valve island
• I/O board module

• Assembling/Installation applications
• Diagnosis and fault repair
• Comments and examination of documentations 
• Mechanism topics of factory automation systems 
• Connection and control of electronic connection of the 
   mechanical structure
• Application of pneumatic elements at automation systems 
• PLC applications at automation systems
• Topics on sensors and signal processing 
• Examination of step motor controls 

Your Need For Applications

• 25 lt/minute, 6 bar Silent Air Compressor (Y-0053-P000)
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Y-0044-B
İşleme İstasyonu

Processing Station

Bu istasyona gelen iş parçaları önce döner tablaya 
bırakılır.

Döner tablalı mekanizma iş parçasını işleme merkezine 
alarak delme/taşlama/silme senaryolarından birisini 
uygulayarak taşıma ünitesine aktarır. 

Lineer taşıma ünitesi de iş parçasını bir sonraki 
istasyona bırakır.

İşleme istasyonu üç ünite ve kontrol panelinden 
oluşmaktadır.

The work pieces coming to this station have been firstly 
left to the rotary table. 

The mechanism consisted of rotary table has proceed 
the work piece in the processing center and applied one 
of the processes such as  punching/repairing/erasing 
as well as it has transmitted them to the transport unit. 

The linear mechanism unit carries the work piece to the 
test and separation station.

The processing station is composed of three units and 
control panel. 

Genel Özellikler General Specifications
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Y-0044-B
İşleme İstasyonu

Processing Station

Teknik Özellikler

İşleme Ünitesi
• PLC kontrollü dairesel hareket mekanizmalı tabla
• Bir adet optik sensör
• İki adet kapasitif sensör
• Vidalı mil ile aşağı-yukarı hareket
• İş parçası işlem motoru
• İş parçası tutma pistonu
• Aşağı/yukarı limit anahtarları

Pnömatik Taşıma Ünitesi
• 30 cm’lik göstergeli, triger kayışlı lineer taşıma ekseni
• Step motorlu pozisyon kontrol
• Dijital göstergeli vakum anahtarı
• Çift etkili silindirli aşağı / yukarı hareket
• Lineer eksen sağ-sol sınır anahtarları

Technical Specifications

Processing Unit
• PLC controlled and circular motion mechanism platform
• 1 pcs optical sensor
• 2 pcs capacative sensors
• Up/down movement with threaded rod
• Processing engine for work pieces
• Holding plunger for work pieces
• Up/down limit keys 

Pneumatic carrying Unit 
• 30 cm linear carrying axis with displayed and timing belt
• Position control with step motor 
• Vacuum key with digital indicator
• Double-effect cylindrical up/down movement
• Linear axis right-left limit switchs

Genel Özellikler
• Besleme gerilimi 220 - 240V AC, 50-60 Hz
• Dijital ve analog basınç göstergesi
• 24V DC 5A gerilim çıkışı
• Elektropnömatik valf adası
• I/O board modülü

• Lisanslı Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Yazılımı
• Temel kullanım ve deneyleri içeren eğitim kitabı
• Örnek uygulama içeren CD
• CAT 6 PLC programlama kablosu
• 5 adet iş parçası
• 26 adet 2mm fişli bağlantı kablosu 
• IEC güç kablosu
• Masa; 45x45 eloksallı alüminyum sigma profil ve kilitlenebilir tekerlek
• Kanallı alüminyum sigma profil tabanlı masa tablası
• Boyutlar : 85 x 65 x 150 cm (ExBxY)

Uygulamalarınız İçin İhtiyacınız

• 25 lt/dk, 6 bar Sessiz Hava Kompresörü (Y-0053-P000)

Sistem Sunumu Yapılabilecek Uygulamalar

• Kurma/Montaj uygulamaları
• Tanı ve arıza onarımı
• Yorum ve dokümantasyon inceleme
• Fabrika otomasyon sistem örneklerinin incelenmesi
• Mekanik yapının bağlantısı ve kontrolü
• Pnömatik ve elektropnömatik elemanların otomasyon
   sistemlerindeki uygulaması
• Otomasyon sistemlerinde PLC uygulamaları
• Sensörler ve sinyal işleme konuları
• Step ve DC motor kontrollerinin incelenmesi
• DC motorlu dairesel tabla mekanizması
• İşlem istasyonu çalışma prensibinin incelenmesi

General Specifications 
• Supply voltage 220 - 240V AC, 50-60 Hz
• Digital and Analog pressure indicator
• 24V DC 5A output voltage
• Electropneumatiıc valve island
• I/O board module

Kontrol Paneli
• Dahili Siemens S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC (14 DI - 10 DO / 2 AI)
• 2 mm soketli ve led’li sistem giriş çıkışları
• Sistem manuel kontrol ve simülasyon anahtarları
• On-off anahtar, start-stop ve acil durdurma butonları

Control Panel
• Internal PLC 
  Siemens S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC (14 DI - 10 DO / 2 AI)
• System input-output with 2 mm socket and led
• Manual control of the system and the keys for fault simulation 
• On-Off, Start-Stop and Emergency Stop Buttons

• Licensed Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Software
• Basic application and experiment manual and CD
• CAT 6 PLC programming cable
• 26 pcs 50cm 2mm plug connection cable
• 5 pcs work pieces
• IEC power cable
• Desk; 45x45 anodized aluminum sigma profile and lock rollers 
• Channeled aluminum desk table
• Dimensions : 85 x 65 x 150 cm (WxDxH)

ApplicationsAccessories

• Assembling/Installation applications
• Diagnosis and fault repair
• Comments and examination of documentations 
• Mechanism topics of factory automation systems 
• Connection and control of electronic connection of the 
   mechanical structure
• Application of pneumatic elements at automation systems 
• PLC applications at automation systems
• Topics on sensors and signal processing 
•  Examination of step and DC motor controls
• DC motor controlled circular motion mechanism platform
• Examination of processing station

Your Need For Applications

• 25 lt/minute, 6 bar Silent Air Compressor (Y-0053-P000)
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Y-0044-C Test Ve Ayırma İstasyonu
Test and Separation Station

Konveyöre bırakılan iş parçalarının nitelikleri,sensörler 
yardımı ile algılanır ve uygunluk testleri yapılarak ürün 
ayırma mekanizmaları ile ayrıştırılması sağlanır. 

Bu istasyon, sensör teknolojilerinin uygulamalı olarak         
incelemesine ve sahadan gelen analog/dijital sinyallerin 
PLC ile işlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasına imkan 
verir.

PLC iş parçalarının özelliklerini ve sayılarını operatör paneli 
üzerinden kullanıcıya bildirir. Kullanıcılar isterse operatör
paneli ve PLC’ye çeşitli iş programları hazırlayabilirler.

Test ve Ayırma istasyonu bir ünite ve kontrol panelinden 
oluşmaktadır.

The qualifications of the work pieces which are left 
on to the conveyor, is detected by sensors, after the         
conformity tests are made by allocation mechanism 
the work pieces are separated. 

This station enables us to review the sensor                           
technologies practically and can make studies with PLC 
on analog /digital signals which are coming from the       
system.

PLC informs the user about the specifications and   
numbers of the work pieces over the operator panel. 
Upon the request of the user, the various working pro-
grams for operator panel and PLC could be prepared 
accordingly. 

Testing and separation station is composed of a            
conveyor unit and control panel.

Genel Özellikler General Specifications
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Y-0044-C Test Ve Ayırma İstasyonu
Test and Separation Station

Teknik Özellikler

Kontrol Paneli 
• Dahili Siemens S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC (14 DI - 10 DO / 2 AI - 2AO)
• Dahili Siemens KP 300 3,6” FSTN tuşlu operatör paneli (240 x 80 piksel, 10 tuşlu, 4 renk aydınlatmalı)
• 2 mm soketli ve led göstergeli PLC giriş-çıkışları
• Sistem manuel kontrol ve simülasyon anahtarları
• On-off anahtar, start-stop ve acil durdurma butonları
• 4’lü endüstriyel switch modülü

• Lisanslı Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Yazılımı
• Temel kullanım ve deneyleri içeren eğitim kitabı
• Örnek uygulama içeren CD
• CAT 6 PLC programlama kablosu
• 5 adet iş parçası
• 3 adet malzeme kutusu
• 26 adet 2mm fişli bağlantı kablosu 
• IEC güç kablosu
• Masa; 45x45 eloksallı alüminyum sigma profil ve kilitlenebilir tekerlek
• Kanallı alüminyum sigma profil tabanlı masa tablası
• Boyutları: 91 x 65 x 150 cm (ExBxY)

Test ve Ayırma İstasyonu
• 83 cm doğrusal hareketli bant
• 3 adet optik sensör, endüktif sensör ve yükseklik sensörü
• 3 adet hava kontrollü ayrıştırma pistonu
• 3 adet ayrıştırma kanalı ve depolama ünitesi
• Hızı ve yönü kontrol edilebilen DC motor

Technical Specifications

Test and Separation Station
• 83 cm linear movement conveyor band
• 3 pcs optical sensors, inductive sensor, distance sensor
• 3 pcs decomposition mechanism with pneumatic cylinder 
• 3 pcs separation channels and storage units
• Speed and direction controllable DC motor 

Genel Özellikler
• Besleme gerilimi 220 - 240V AC, 50-60 Hz
• Dijital ve analog basınç göstergesi
• 24V DC 5A gerilim çıkışı
• Elektropnömatik valf adası
• I/O board modülü

Uygulamalarınız İçin İhtiyacınız

• 25 lt/dk, 6 bar Sessiz Hava Kompresörü (Y-0053-P000)

Sistem Sunumu Yapılabilecek Uygulamalar

• Kurma / montaj uygulamaları
• Tanı ve arıza onarımı
• Yorum ve dokümantasyon inceleme
• Fabrika otomasyon sistem örneklerinin incelenmesi
• Mekanik yapının bağlantısı ve kontrolü
• Pnömatik ve elektropnömatik elemanların otomasyon 
sistemlerindeki uygulaması
• Otomasyon sistemlerinde PLC uygulamaları
• Sensörler ve sinyal işleme konuları
• DC motorun PWM ile kontrollerinin incelenmesi
• Konveyör mekanizmasının çalışma prensibinin incelenmesi
• Operatör Panelinin kullanım uygulamaları

General Specifications 
• Supply voltage 220 - 240V AC, 50-60 Hz
• Digital and Analog pressure indicator
• 24V DC 5A output voltage
• Electropneumatiıc valve island
• I/O board module

Control Panel
• Internal PLC - S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC (14 DI - 10 DO / 2 AI - 2 AO)
• Internal Siemens KP 300 3,6” FSTN operator panel 
  (240 x 80 pixels, 10 keys, 4 colours backlight)
• System input-output with 2 mm socket and led
• Manual control of the system and the keys for fault simulation 
• On-Off, Start-Stop and Emergency Stop Buttons
• Quadruple industrial switch module

• Licensed Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Software
• Basic application and experiment manual and CD
• CAT 6 PLC programming cable
• 26 pcs 50cm 2mm plug connection cable
• 5 pcs work pieces
• 3 pcs storage boxes
• IEC power cable
• Desk; 45x45 anodized aluminum sigma profile and lock rollers 
• Channeled aluminum desk table
• Dimensions : 91 x 65 x 150 cm (WxDxH)

ApplicationsAccessories

• Assembling/Installation applications
• Diagnosis and fault repair
• Comments and examination of documentations 
• Mechanism topics of factory automation systems 
• Connection and control of electronic connection of the 
   mechanical structure
• Application of pneumatic elements at automation systems 
• PLC applications at automation systems
• Topics on sensors and signal processing 
• Examination of  PWM controlled DC motor
• Examination of operating principle of conveyor mechanism
• Usage applications of operator panel

Your Need For Applications

• 25 lt/minute, 6 bar Silent Air Compressor (Y-0053-P000)


