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Termékleírás 

 



 

Általános bemutató 

Az eszköz kettő egyszerűbb és négy működő vezérelhető makettet tartalmaz, amikkel összesen 9 féle 

vezérlési bekötés van megvalósítva. A bekötések fixek, amiket funkció választóval lehet kiválasztani. 

Az eszköz elsődleges célja, hogy a maketteket PLC-vel lehessen vezérelni. 

Oktatási eszköz révén, külön gombbal be lehet állítani vezetékszakadási hibákat, hibakereséséi 

feladatokhoz. 

Alternatív vezérlési lehetőségként fel van szerelve egy kártyaél csatlakozóval, amivel külső vezérlések 

is megvalósíthatok, mint például internetes hálózattal való elérés, Arduino-val való vezérlés……, 

lehetőség van a beépített PLC-t külső eszközhöz csatlakoztatni. 

Az eszköz előnyei: 

- platform függetlenül bármilyen PLC-vel (megfelelő I/O port szám) használható, a meglévő 

infrastruktúrára kiépíthető. 

- a bővítő kártya csatlakozó lehetőséget ad többféle eszközzel történő vezérléshez, ezért tantervi, 

technológiai változások esetén is használható lesz. A kártya csatlakozó bekötése meg van adva, ezért 

bárki készíthet saját meghajtást hozzá. 

- költséghatékonyság, többféle vezérlési lehetősége miatt több tantárgy keretében is használható. 

- strapabíró mechanika, minőségi alkatrészek, megbízhatóság. 

Fogalom meghatározások 

Bőrönd: a minden modellt tartalmazó eszköz neve. 

Vezérlés: ezen leírásban az egyes funkciók vezérlését jelenti, az aktuális funkció bekötési ábrája 

szerint. 

Funkció: az aktuálisan kiválasztott vezérlési bekötést, illetve a hozzá tartozó vezérelt hardvert. 

Üzemmód: az eszköz nem csak PLC-vel vezérelhető, az egyes vezérlési lehetőségek az üzemmódok. 

Üzemmód leírása 

- beépített PLC-vel történő vezérlés (alapértelmezett) 

- bővítő kártyával történő vezérlés: 

 - USART-tal 

 - külső vezérlővel 

 - beépített PLC külső áramkörre csatlakoztatás. 

Bővítő kártyák megfelelő illesztéssel külön készíthetőek az eszközhöz. Ezzel a lehetőséggel bármilyen 

vezérlőt hozzá tudunk rendelni a bőröndhöz. Ilyen kártyát alapban nem tartalmaz az eszköz. A bővítő 

kártya műszaki leírása külön részben van. 

Bármilyen bővítés kerül a rendszerhez, csak a megadott bekötéseket lehet alkalmazni. Ez azt jelenti, 

hogy az eredeti PLC I/O portokat lehet más módon elérni. 



 

Funkció leírás 

Az egyes bekötési ábrák a mellékletben találhatóak. 

Demó funkció 

Egyszerűbb vezérlési feladatokat lehet vele megvalósítani, a fejlesztő eszközzel való kezdeti 

példaprogramok írására célszerű használni. 

Tartalma: 

- 3 nyomógomb (piros, sárga, zöld) 

- egy kapcsoló 

- 4 LED (2 piros, 1-1 sárga és zöld) 

Lépcsőház világítás funkció 

Felépítése nem sokban különbözik a demó funkciótól, inkább csak elrendezésében, ahol is egy ház 

négy szintje van elkészítve, ezért könnyebben átlátható a megoldandó feladat. 

Tartalma: 

- 4 nyomógomb (sárga) 

- 4 LED (sárga) 

Lift funkció 

Működő makettet tartalmaz, a lépcsőház szintjeihez igazodóan, négy szintet tartalmaz. A lift egy fel-

le vezérelhető NYÁK lap, amin a fülkében lévő gombok is benne vannak. Külső hívásra nyomógombok 

vannak, amik tartalmaznak visszajelző LED-eket is, amit szintén vezérelni kell. A „lift” pozíciójáról, 

egyszer szintenként van visszajelzést, illetve a két végállásról. Hibás vezérlés esetén a motort leállítja 

és hangot ad. 

Tartalma: 

- kontaktussal vezérelhető fel-le mozgó NYÁK lap 

- fülkében lévő vezérlő gombok (4 szintre) 

- hívó gombok, vezérelhető visszajelzéssel (4 szintre) 

- szint visszajelzés 

Szállító szalag funkció 

270mm hosszú és 40 mm széles két irányba, vezérelhető szállítószalag. A szállító szalag két végén 

egymástól 40 mm-re 2-2 érzékelő van elhelyezve. A vezérlési feladatokhoz négy nyomógomb ad 

lehetőséget, státusz kijelzése három LED-en lehetséges. Hibás vezérlés esetén a motort leállítja és 

hangot ad. 

Tartalma: 

- 270 mm hosszú, 40 mm széles szállítószalag 

- négy nyomógomb (2 zöld, 1-1 piros és sárga) 

- három LED (piros, zöld, sárga) 

Három fázisú motor vezérlése 

A makett egy lendkereket forgat (a lendkerék plexivel védett) amennyiben helyes vezérlést kap. 

Ennél a funkciónál három bekötés van: 

- forgás irány váltás 

- csillag-delta indítás 

- forgás irány váltás, csillag-delta indítással 

A vezérlési feladatokhoz négy nyomógomb ad lehetőséget, státusz kijelzése három LED-en 

lehetséges. A motor forgását a PLC felé ellenőrzőjel jelzi. 



 

Hibás vezérlés esetén a motort leállítja és hangot ad. 

Tartalma: 

- egy motor lendkerékkel 

- négy nyomógomb (2 zöld, 1-1 piros és sárga) 

- három LED (piros, zöld, sárga) 

Szintszabályozás 

50*50 mm-es süllyedő-emelkedő makett. 

Két funkciót tud: 

- csak töltés, és automatikus ürítés 

- a töltés és az ürítés is vezérelt 

Az aktuális szint magasságát analóg jelként a PLC felé adja, illetve diszkrét értékként 7 lépésben a 

digitálisan is kikerül. A vezérlési feladatokhoz négy nyomógomb ad lehetőséget, státusz kijelzése 

három LED-en lehetséges. Hibás vezérlés esetén a motort leállítja és hangot ad. Külön LED-ek jelzik a 

töltés státuszát. 

Tartalma: 

- emelő mechanika 

- négy nyomógomb (2 zöld, 1-1 piros és sárga) 

- három LED (piros, zöld, sárga) 

Funkció váltás 

A beépített PLC-vel, illetve a külső port vezérlés esetén az egyes funkciókat az eszköz jobb oldalán 

található funkció váltóval lehet átkapcsolni, amiről egy rövid hangjelzés tájékoztat. A gomb 

nyomogatásával sorra lép az egyes funkciók között, az aktuálisan kiválasztott funkcionál egy zöld LED 

fog világítani (több bekötésű funkciónál több LED jelez vissza). 

A lift és a szintszabályozás esetén az eszköznek fel kell vennie egy kiindulási pozíciót, addig nem 

reagál a vezérlésekre. (a pozíció felvételét rövid hang jelzi) 

USART üzem esetén, csak USART felől lehet funkciót váltani. 

Hibakeresési funkció 

Minden funkció rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy előre definiált bekötési hibát valósítson meg. 

Ezeket a hibákat az eszköz hátulján lévő nyomógombbal lehet a rendszerbe bevinni. 

A nyomógomb megnyomását hangjelzés kiséri, minden egyes megnyomás eggyel növeli a hiba 

kódját. A funkcióhoz tartozó maximális hibakód után alaphelyzetbe áll, amit egy hosszabb hangjelzés 

jelez. 

Az aktuális hibakód a nyomógomb visszajelző LED-jéről leolvasható a következő módon: a hibakód 

száma szerinti rövid felvillanások, majd egy hosszabb szünet, ami folyamatosan ismétlődik. 

A hibák minden esetben valamelyik I/O port vezeték szakadását vagy rövidzárát modellezik. Az egyes 

funkciókhoz tartozó hibakódok külön kerülnek átadásra, hogy ezen leírás alapján ne lehessen 

megtanulni. 

Hangjelzések 

Rövid magashang: a bőrönd funkció váltását vagy hiba gomb megnyomását visszajelző hang. A lift és 

a szint funkcióknál az alaphelyzetbe állítás hangja. 

Hosszú magas: bekapcsolás / üzemmód váltás. 

Folyamatos mély: vezérlési hiba. 



 

Műszaki adatok 

Tápellátás: 24 V DC, 200 mA (a PLC áramfelvétele nélkül) 

Méretek: szélesség: 540 mm, mélység: 320 mm, magasság: 90 mm. (PLC nélkül) 

Anyaga: 4 mm-es lézervágott plexi, oldalak 2x1,2 mm vastagságú alumínium profil. 

PLC-vel szembeni követelmény: 24 V-os DC, 12 input, 8 output (relés), egy analóg (opcionális), a PLC 

mérete nem haladhatja meg a 135 mm-es szélességet, és 95 mm-es mélységet. 

Makettek jellemzői: 4 mm-es, lézervágott plexiből felépített makettek.  

A lift, szállítószalag és szintszabályozó maketteknél 28BYJ-48 típusú áttételes, unipoláris, léptető 

motorok vannak. 

A háromfázisú motor vezérlés makett egy 24 V-os DC motor, lendkerékkel ellátva. 

Elektronikai jellemzők: a vezérlő elektronika egy mikrovezérlővel felépített áramkör. 

Az egyes makettekhez tartozó elektronikák multiplexelve vannak a rákapcsolt vezérlőre 

(alapértelmezetten a beépített PLC-hez). A beépített PLC bekötését a melléklet tartalmazza. 

Az elektronika általánosan 5 V-os jelszintekkel dolgozik. 

A PLC bemenetéhez műveleti erősítővel kb. 0-20 V-os jelszíntett állít elő. Az analóg jelszínt külön 

trimmer potenciométerrel állítható. 

A PLC relés kimenetinek közös (COM) portja össze van kötve és üzemód szerint különböző 

feszültségek vannak rákapcsolva (alapértelmezett belső PLC esetén, 5 V). 



 

Mellékletek 

Bekötési ábrák 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Teljes eszköz 

 



 

 

 

Sikeres tanulást, tanítást 

kívánok! 


