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Process & Scada Training Set

Process ve scada eğitim seti, process otomasyon 
konularına yönelik uygulama yapma ve proje geliştirme 
çalışmalarına imkan verecek yapıdadır. Basınç, seviye 
ve sıcaklık parametreleri ölçümü, izlenmesi ve kontrolü 
yapılmaktadır.

Process, üç rengin (Cyan-Magent-Yellow) çeşitli 
oranlarda karıştırılması ile yeni bir renk elde etme 
uygulamasına göre dizayn edilmiştir.

Ana sıvı tanklarında yer alan renkli sıvıların miktarı 
ultrasonic seviye sensörleri ile analog olarak 
izlenebilmektedir. Basınç hattında oransal regülatör ve 
basınç sensörü bulunmaktadır.

Elde edilen renkli sıvı, mikser tankında karıştırılarak 
belirlenen sabit sıcaklık altında tutulmaktadır. Karışımın 
sıcaklığını ölçmek ve kontrol etmek için PLC PID bloğu 
kullanılmıştır.

Boş şişeler dairesel dolum ünitesine, Air Slide tarafından  
otomatik ve ya manuel olarak tek tek sürülmektedir.

Oluşturulan karışım, dolum ünitesine gelen şişelere, 
debimetre ile hassas dozajlama yapılarak boşaltılır ve 
bir sonraki istasyona dairesel hareket mekanizması ile 
iletilir.

Sistemim tamamı PLC ile kontrol edilmekte olup tüm 
giriş-çıkışlar ve veriler SCADA ekranı üzerinde görsel 
objelere dönüştürülebilmektedir.

Genel Özellikler General Specifications

Process and scada training set is complying with the ap-
plication and project development activities towards the 
project automation subjects. Measuring, monitoring and 
controlling of pressure, level and tempature parameters 
have been carried out.

Process was designed in accordance with the application 
that three colors (Cyan-Magent-Yellow) have been mixed 
in various rates and the new color has been obtained. 

The colored liquid in the liquid tanks could be monitored 
as analogue by ultrasonic level sensors. The proportional 
regulator and pressure sensor are used for pressure level.

The obtained color liquid has been mixed in the mixer tank 
and has been kept in identified constant temperature. 
In order to measure the temperature of the mixture and 
check it, the PLC PID block was used.

The empty bottles are driven to the filling unit one by one 
as automaticly or manual by Air Slide.

The obtained mixture has been discharged by flow meter 
with precision dosing to the bottles in the filling unit and 
it has been conveyed to the next station by the circular 
movement mechanism.

Entire system has been checked by PLC and all data could 
be transmitted to the visual objects on SCADA screen.
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Teknik Özellikler

• Besleme gerilimi 220 - 240 VAC, 50-60 Hz
• Dahili Siemens S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC
   14 DI, 10 DO - 6 AI, 2 DO
• On/off anahtar, start-stop ve acil durdurma butonları
• 3’er adet ultrasonik sıvı seviye sensörü, basınç sensörü ve 
   optik sensör
• Endüktif sensör, kapasitif sensörü ve sıcaklık sensörü
• Pnömatik beslemeli taşıma kanalı
• 3 adet dikey konumlu sıvı tankı
• Mikser ünitesi
• Oransal regülatör
• Sayısal girişlerde led ve simülasyon anahtarları
• Analog giriş ve çıkışlar için 2mm bağlantı soketleri
• Manuel ve plc kontrollü dairesel hareket mekanizmalı tabla
• Dijital ve analog basınç göstergeleri
• Hava kontrol valfleri
• Masa; 45x45 eloksallı alüminyum sigma profil ve kilitlenebilir tekerlek
• Kanallı alüminyum sigma profil tabanlı masa tablası
• Boyutlar :100 x 65 x 170 cm (ExBxY)

Sistem Sunumu Uygulamalarınız İçin İhtiyacınız

Uygulama Konuları

• Temel kullanım ve deneyleri içeren eğitim kitabı
• Örnek uygulama içeren CD
• 3 tüp renklendirici (Cyan-Magenta-Yellow)
• 10 adet boş dolum şisesi
• Lisanslı Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Yazılımı 
• Lisanslı Scada WinCC Flexible Siemens Yazılımı 
• CAT 6 PLC programlama kablosu
• IEC güç kablosu

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

• Process Otomasyon araçlarını birlikte görme ve uygulama geliştirme
• Basınç, sıcaklık ve seviye gibi process otomasyon parametrelerini ölçme  
   ve kontrol etme yeterlilikleri kazanma
• PLC programlama yönelik çalışmalar
• PID kontrolörü kullanma
• SCADA projesi hazırlama
• Elektropnömatik uygulaması
• Program simülasyonu
• Dijital giriş/çıkış uygulamaları
• Analog giriş/çıkış uygulamaları
• Kurma/Montaj uygulamaları
• Tanı ve arıza onarım
• Yorum ve dokümantasyon inceleme

Technical Specifications

• Supply voltage 220 - 240V AC, 50-60 Hz
• Internal PLC  Siemens S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC 
  ( 14 DI, 10 DO - 6 AI, 2 DO)
• On-Off, Start-Stop and Emergency Stop Buttons
• 3 pcs Ultrasonic liquid level sensors
• 3 pcs pressure sensors; 3 pcs optical sensors
• Inductive sensor, capacative sensor, temparature sensor
• Pneumatic supplied carrying channel
• 3 pcs vertical position liquid tanks
• Mixer unit
• Proportional  regulator
• Led and simulation keys for digital inputs
• Analog inputs-outputs with 2 mm plug sockets
• Manual and PLC controlled circular motion mechanism platform
• Digital and Analog pressure indicators
• Air control valves
• Desk; 45x45 anodized aluminum sigma profile and lock rollers 
• Channeled aluminum desk table
• Dimensions : 100 x 65 x 170 cm (WxDxH)

• Joint evaluation and application as well as development of  
   Process Automation Vehicles
• Qualifications to measure, check and control the pressure, 
   heating and level processes 
• Activities towards PLC programming
• Using of PID controller 
• Preparing of SCADA project
• Application of electro pneumatic 
• Program simulation 
• Digital input/output application
• Analog input/output application
• Assembly/Installation application
• Diagnosis and defect repair
• Comments and reviewing of the documentation

• 25 lt/mn, 6 bar Air Compressor 
• Computer and monitor

Accessories

Applications

Your Need For Application

• Basic application and experiment manual and CD
• 3 tubes colorant (Cyan-Magenta-Yellow)
• 10 pcs transparent plastic bottles
• Licensed Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Software
• Licensed Scada WinCC Flexible Siemens Software
• CAT 6 PLC programming cable
• IEC power cable


