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Y-0047 Servo Motor Eğitim Seti
Servo Motor Training Set

Servo motor eğitim seti ile servo motorun yüklü-yüksüz 
çalışma; pozisyon, hız ve tork kontrolü ile parametre 
değerlerinin belirlenmesi uygulamaları yapılabilmektedir.

Kontrol Panelinde; yük ayar potansiyometresi,2 
adet ±10V ayarlı analog çıkış, servo giriş ve çıkışları                         
manuel veya PLC ile kontrole uygun yapıda ve ayarlı pals               
jeneratörü 2 mm soketlerle yapılandırılmıştır.

Set üzerinde triger kayış ile akuple edilmiş manyetik 
toz fren ile ayarlanabilir yük düzeneği sağlanmıştır. 
Bu düzenek sayesinde servo motorun hız-tork veya             
pozisyon tork kontroller incelenebilmektedir. 

PC bağlantısı ile tüm parametre bilgileri izlenebilir, 
değiştirilebilir ve hafızaya alınabilir. Motorun tork ve hız 
grafikleri ara yüzde görüntülenip çıktı alınabilmektedir.

Pozisyon kontrollerinde sağ ve sol limitleri optik                  
sensörler ile algılanmaktadır. 

Açısal hareketleri izleyebilmek için motor üzerinde 
ölçeklendirilmiş disk bulunmaktadır. 

Motor ve fren şeffaf PVC ile korunaklı hale getirilmiştir.

Through the Servo motor application set,application 
of servomotor working with loaded - unloaded                                       
position, speed and torc control as well as identification 
of parameter values could be performed.

Load set potentiometer, 2 pcs ±10V adjusted analogue 
output, servo input and outputs have been configured 
manual or in the appropriate  structure controlled by PLC 
as well as adjusted pulse generator has been configured 
by 2 mm sockets on the control panel.

The load assembly was provided on the set by magnetic 
dust brake engine, coupled by the timing belt. Due to this 
assembly, control of the speed-torc of the servo engine or 
control of the position torc could be reviewed. 

By means of PC connection, all parameter information 
could be monitored, amended and recorded. 

The torc and speed of the engine could be monitored in 
the interface and printed out. 

In the position controls, the left and right limits could be 
perceived by the optic sensors. In order to monitor the   
angular motions, the scaled disc is available on the en-
gine.

Genel Özellikler General Specifications
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Teknik Özellikler

 Besleme gerilimi 220 - 240V AC, 50-60 Hz
 On/Off anahtar, acil durdurma, start-stop butonları ve kontaktör
 Sağ ve sol limit için 2 adet optik sensör
 45 cm boyunda triger kayışlı doğrusal hareket mekanizması
 Servo motor hareket açısını gösterir disk
Servo Motor: AC servo 400 W. 3000 rpm. Nom. 1,27 Nm.
Servo Motor Sürücü:
 Hız kontrol, Tork kontrol, Pozisyon kontrol (harici yada dahili pozisyon), Pozisyon /Hız, Hız/ Tork, Pozisyon / Tork çalışma modları
 ±10V analog giriş (0-5000 rpm) veya dijital giriş (0-3000 rpm) hız ve tork kontrolü 
 İzlenebilir ve değiştirilebilir maksimum tork (3,82 Nm)
 Harici pozisyon (open collector veya line driver pulse girişi), Dahili pozisyon (dijital girişlerle belirlenen 64 pozisyon) kontrolleri
 Windows tabanlı izleme/programlama yazılımı
 PC ile gerçek zamanlı data iletişimi ve görüntüleme için dahili USB bağlantı portu
 Modbus RS-485/RS-232 haberleşme portu, CANopen (DS402) yüksek hızlı network haberleşme kontrolü
 8 Programlanabilir dijital giriş, 5 Programlanabilir dijital çıkış
 Home, orijin arama ve pozisyonlama fonksiyonları
 20 bit (1280000 ppr) yüksek çözünürlüklü encoder (A/B/Z ve değilleri)
 Dahili frenleme ünitesi, Notch filtreli, Koruma fonksiyonları ve alarm mesajları, Bütün I / O durumlarının izlenebilmesi
Tork Ayarlı Fren Ünitesi : DC 24V, 6 Nm Tutma Torku
Kontrol Paneli : 2 adet ±10 volt analog sinyal, frekansı ayarlanabilir pals jeneratörü, ayarlı yük kontrol devresi
            Enkoder sinyal çıkışı, ledlerle izlenebilir giriş/çıkış sinyalleri

Sistem Sunumu ve YapısıUygulama Konuları

• Temel kullanım ve deneyleri içeren eğitim kitabı
• Örnek uygulama içeren CD
• Servo Sürücü Yazılım CD’si
• Servo Sürücü Programlama-PC Kablosu
• 20 adet 2 mm deney kablosu
• Masa; 45x45 eloksallı alüminyum sigma profil ve kilitlenebilir tekerlekli
• Kanallı alüminyum sigma profil tabanlı masa tablası
• Şeffaf pleksi izlenebilir yapı
• Boyutlar 90 x 50 x 80 cm (ExBxY)

• Harici Referans Gerilimi ile Hız Kontrol Uygulaması
• Dijital Girisler ile Hız Kontrol Uygulaması
• Sağ ve Sol Limit Uygulaması
• Speed Modda Rampa Fonksiyonları
• Speed Modda Dahili Tork Limit Uygulaması
• Speed Modda Harici Tork Limit Uygulaması
• Referans Gerilimi ile Tork Kontrol Uygulaması
• Harici Pals ile Pozisyon Kontrol Uygulaması
• Dahili (Internal) Pozisyon Kontrol Uygulaması
• PLC ile Servo Motorun Hız ve Konum Kontrolü Uygulaması
• Ayarlanabilir Yük Altında Servo Motorun Pozisyon, Tork ve Hız Uygulamalarının İncelenmesi

Technical Specifications

 Supply voltage : 220 - 240V AC, 50-60 Hz
 On-Off switch, Start-Stop Button, Emergency Stop Button and contactor
 2 pcs optical sensors for left/right limit
 45 cm linear motion mechanism with timing belt
 Disk which shows the pitch angels of servo motor
Servo Motor: AC servo 400 W. 3000 rpm. Nom. 1,27 Nm.
Servo Driver :
 Speed control, Torque control,Position Control (external or internal) ,Position/Speed, Speed/Torque, Position/Torque working modes 
                   ±10V analog input (0-5000 rpm) or digital input (0-3000 rpm) speed and torque control
                   Monitored or amended. maximum torque (3,82 Nm)
 External Position Control (open collector or line driver pulse input); Internal Position Control (by digital inputs, the assigned 64 position)
 Windows based monitoring / programming software
 Internal USB port to real time data communication and monitoring with PC
 Modbus RS-485/RS-232 communication port, CANopen (DS402) high speed network comunication control
 8 programmable digital inputs and 5 programmable digital outputs 
 Home, origin search and position instruction functions.
 20 bit (1280000 ppr) high resolution encoder (A/B/Z and Not A/B/Z)
 Internal brake unit , Notch filtered, protection functions and alarm messages, monitoring all I / O status
Torque Adjustable Brake Unit : DC 24V, 6 Nm Handling Torque
Control Panel : 2 pcs ±10 volt analog signal, frequency adjustable pulse generator, adjusted load control circuit, 
                              Encoder signal output, monitored by LED input/output signals 

Accessories and StructureApplications

• Basic application and experiment manual and CD
• Servo driver software CD
• Servo driver-PC programming cable
• 20 pcs 50cm 2mm plug connection cable
• Desk; 45x45 anodized aluminum sigma profile and lock rollers 
• Channeled aluminum desk table
• Transparent plexiglass structure
• Dimensions : 90 x 50 x 80 cm (WxDxH)

• Speed control application with external referance voltage
• Speed control application with digital inputs
• Right and left limit application
• Ramp functions on speed mode
• Internal torque limit application on speed mode
• External torque limit application on speed mode
• Torque control application with referance voltage
• Position control application with external pulse
• Internal position control application
• Speed and position control application of servo motor with PLC
• Speed, torque and position control of servo motor under adjustable load


