Oferuje

UNIWERSALN¥ SZAFKÊ ELEKTROPNEUMATYCZN¥
Twoja maszyna potrzebuje modernizacji...
Konstruujesz now¹...
Masz do zrealizowania niewielki
system kilku si³owników pneumatycznych do linii produkcyjnej lub do
pojedynczej maszyny lub musisz
wykonaæ sterowanie kilkoma zaworami na linii technologicznej.

Masz awariê...
Zdarzy³a siê Tobie awaria obecnego
systemu sterowania si³ownikami
pneumatycznymi, a naprawa mo¿e
potrwaæ d³u¿ej. Zmuszony jesteœ
kupowaæ, montowaæ i programowaæ
elementy i uk³ady zastêpcze.

Twoje problemy rozwi¹¿e

ZAPROGRAMOWANA DO UNIWERSALNEGO STOSOWANIA
SZAFKA ELEKTROPNEUMATYCZNA
Nie musisz zatrudniaæ specjalistów od programowania i automatyki, poniewa¿ bez stosowania zaawansowanej automatyki
steruj¹cej, jêzyków programowania, mo¿esz szybko i ekonomicznie wykonaæ uk³ad steruj¹cy twoj¹ pneumatyk¹.
Sam dziêki specjalnemu oprogramowaniu szybko sparametryzujesz jej pracê poprzez zwyk³¹ przegl¹darkê stron www
i przygotujesz do natychmiastowej pracy.
Uniwersalnoœæ uk³adu szafki pozwala na ekonomiczne zastosowanie w ró¿norakich aplikacjach, bez czekania na
indywidualny projekt i wykonanie !!!

`
Wyposa¿ona w sprawdzony sterownik SIEMENS S7-1200 i pneumatykê PARKER Hannifin, uniwersalna szafa
elektropneumatyczna do zarz¹dzania prac¹ do 4 si³owników pneumatycznych, w szybki i prosty sposób zapewni
niezawodn¹ pracê twoich uk³adów.

Uniwersalna szafka elektropneumatyczna to:
3
kompletny zautomatyzowany, uniwersalny
uk³ad sterowania 4 si³ownikami pneumatycznymi,
oparty na PLC Siemens S7-1200,

3
system zaprogramowany – gotowy po prostej
parametryzacji poprzez przegl¹darkê www do
natychmiastowej pracy,

3
alternatywa dla specjalizowanych, jednostkowo programowanych i wykonywanych na zlecenie
drogich systemów pneumatyki

3
pneumatyka na najlepszych podzespo³ach
firmy PARKER HANNIFIN - œwiatowej, najwy¿szej
jakoœci producenta,
?

3
autonomiczny lub wstawiony w ju¿ funkcjonuj¹cy system uk³ad steruj¹cy, który da siê zastosowaæ w tani, prosty i szybki sposób

Korzyœci z zastosowania uniwersalnej
szafki elektropneumatycznej
3
?Gotowy

uk³ad, do natychmiastowego
zastosowania.

3
?Br a k kon i e c z n o œ c i

3
?Oszczêdnoœæ czasu.

pro g r am ow an i a

3
Pewnoœæ

utrzymania ruchu w zak³adach
produkcyjnych, przez mo¿liwoœæ zainstalowania w istniej¹ce systemy.

3
?Ze wzglêdu

sterowników.

na powtarzalnoœæ rozwi¹zania technicznego, w relacji do indywidualnie
wykonywanych uk³adów - bardzo niski koszt
zakupu.

3
Parametryzacja poprzez u¿ycie laptopa i przegl¹darki WWW

Uk³ad pneumatyczny
3
?Sprê¿one powietrze jest doprowadzone do
zespo³u przygotowania powietrza pod³¹czonego na
zewn¹trz skrzynki . Uk³ad przygotowania sk³ada siê
z filtroregulatora o max przep³ywie 98 l/s .
3
Ciœnienie mo¿na regulowaæ w zakresie 0-8 Bar.
Zainstalowano regulator ciœnienia z manometrem
i spustem kondensatu .
3
Skrzynka wyposa¿ona jest w 3 elektrozawory
PARKER ¼” do przep³ywów w zakresie do 38 l/s oraz
jeden elektrozawór ½” do pracy zakresie do 78 l/s,
co umoýliwia u¿ycie w uk³adzie tak¿e jednego
si³ownika o wiêkszych potrzebach przep³ywu. Cewki
elektrozaworów zasilane s¹ napiêciem 24V DC.
3
?Przewody si³owników mo¿na podpi¹æ do
uk³adu poprzez typowe wtykowe zùàczki grodziowe
¼” i ½”. Œrednice przewodów do pod³¹czenia
si³owników wynosz¹ odpowiednio 8 i 12 mm

?Uk³ad pneumatyczny zaprojektowany do
3

Zainstalowano pneumatyczny zawór bezpie3

u¿ycia w typowych aplikacjach w warunkach
normalnych, z u¿yciem si³owników o pojemnoœciach do 78 l.

czeñstwa odcinaj¹cy dop³yw powietrza w sytuacjach
awaryjnych.
Przy³¹cza instalacyjne- grodziowe pneumatyki
3
umieszczone z do³u skrzynki.
Wy³¹cznik ciœnieniowy, który generuje sygna³
3
elektryczny kiedy ciœnienie spada poni¿ej ustawionej
wartoœci.( opcja)
?Grza³ka do zastosowania w wypadku pracy na
3
zewn¹trz ( opcja)

Automatyka uk³adu szafy elektropneumatycznej
Opis uk³adu
Automatykê uk³adu skrzynki elektropneumatycznej
oparto na sterowniku Siemens SIMATIC S7-1200
z 30 wejœciami binarnymi (24V DC) oraz
10 wyjœciami binarnymi (PRZEKA•NIK/2A)
i 2 wejœciami analogowymi 0-10V. Jako elementy
wykonawcze zastosowano elektrozawory firmy
Parker - Viking Lite i Viking Xtreme. Uk³ad pracuje
pod specjalnie opracowanym programem sterownika oraz oprogramowaniem pozwalaj¹cym
dowolnie konfigurowaæ pracê zaworów, a co za tym
idzie na dowolne sterowanie si³ownikami.
Parametryzacjê pracy uk³adu mo¿na przeprowadziæ
prosto, poprzez podpiêcie z³¹czem Ethernetowym
laptopa z przegl¹dark¹ stron www. U¿ytkownik
doprowadza tylko sygna³y wejœciowe, którymi mog¹
byæ sygna³y z: krañcówek startowych, czujników
po³o¿enia t³oków w cylindrach si³owników lub
innych czujników procesowych, z przetwornikami
analogowymi w³¹cznie.
Elastycznoœæ konfiguracji uk³adu sprawia, i¿
skrzynka jest w okreœlonym zakresie uniwersalna.
Mo¿na sterowaæ od 1 do 4 si³owników w dowolnej
kolejnoœci i dowolnej sekwencji jak równie¿ ustawiæ
si³owniki do pracy niezale¿nej.
Opis okreœlaj¹cy parametryzacjê oprogramowania
uk³adu.
Uk³ad steruj¹cy jest uniwersalny, przez co rozumie
siê zapewnienie dostosowania sposobu pracy
si³owników do wymagañ u¿ytkownika. Ostateczny
u¿ytkownik z za³o¿enia nie jest programist¹, st¹d
³atwa aplikacja konfiguracyjna realizowana poprzez
przegl¹darkê www, w której jest dokonywana
parametryzacja. Ma ona przyjazny wygl¹d i pozwala
w sposób intuicyjny, przy pomocy prostych
instrukcji przygotowaæ uk³ad do pracy. Poni¿ej
przedstawiono g³ówne parametry, które mo¿e
zmieniaæ u¿ytkownik.
a) Iloœæ pracuj¹cych si³owników – uk³ad jest
przygotowany do wspó³pracy z 4 si³ownikami, ale
to u¿ytkownik ostatecznie okreœli, ile z 4 dostêpnych
si³owników wykorzysta w swojej aplikacji obiektowej;
b) Tryb pracy si³owników - istnieje mo¿liwoœæ
pracy niezale¿nej (samodzielnej) ka¿dego z si³owników lub pracy wszystkich b¹dŸ czêœci w okreœlonej
sekwencji; w aplikacji konfiguracyjnej mo¿na
sprecyzowaæ przy ka¿dym z si³owników nastêpuj¹ce
parametry:
Tryb
pracy

Opis

NIEZ
ALE¯
NY

Pracuje niezale¿nie - jest za³¹czany przez okreœlone
sygna³y startowe np. z czujników; na jego prace nie
maj¹ wp³ywu po³o¿enia pozosta³ych si³owników

SEKW
ENCYJ
NY

Pracuje w sekwencji - na jego pracê ma wp³yw praca po³o¿enie pozosta³ych si³owników; zmiana pozycji
si³ownika jest poprzedzona sprawdzeniem po³o¿enia
pozosta³ych si³owników pracuj¹cych w sekwencji oraz
warunków logicznych z czujników procesowych;

c) Pozycje pocz¹tkowe si³owników - u¿ytkownik
okreœli pozycje pocz¹tkowe ka¿dego z pracuj¹cych
si³owników, co bêdzie równoznaczne z zasileniem
okreœlonych cewek ka¿dego z nich w pozycji
startowej;
d) Sygna³y startowe - dla ka¿dego z si³owników
u¿ytkownik ma do dyspozycji 4 cyfrowe sygna³y
wejœciowe. Do dyspozycji w uk³adzie s¹ te¿ 2 sygna³y
analogowe 0-10V. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ,
z poziomu aplikacji konfiguracyjnej, okreœlenia dla
ka¿dego z 4 sygna³ów poni¿szych parametrów:
Sygna³

Opis

wejœciowy
NIEAKTYW
NY

Sygna³ nie bierze udzia³u w logice powoduj¹cej
zmianê pozycji si³ownika z pozycji pocz¹tkowej do pozycji koñcowej; automatycznie
zostaj¹ wy³¹czone sygna³y które u¿ytkownik
okreœli jako wy³¹czniki krañcowe przy pracy
sekwencyjnej;

AKTYWNY
ZWARTY

Sygna³ bierze udzia³ w sposób bezpoœredni
w logice powoduj¹cej zmianê pozycji
si³ownika z pozycji pocz¹tkowej do pozycji
koñcowej;

AKTYWNY
ROZWARTY

Sygna³ bierze udzia³ w postaci zanegowanej
(oczekiwanie na zanik sygna³u) w logice
powoduj¹cej zmianê pozycji si³ownika
z pozycji pocz¹tkowej do pozycji koñcowej;

Logika w jakiej sygna³y startowe spowoduj¹ zmianê
po³o¿enia si³ownika jest z za³o¿enia dowolna.

e) OpóŸnienie czasowe - u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ
nastawienia opóŸnieñ czasowych dla sygna³ów
sterowania si³owników - dla ka¿dego z si³owników
z osobna; opóŸnienie czasowe dotyczy czasu
pomiêdzy pojawieniem siê pozwolenia (wynikaj¹cego z logiki ) na przesterowanie cewki, a faktycznym
jej przesterowaniem; czas nastawiany w milisekundach;
f) Sygna³y analogowe – u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ
uzale¿nienia zmiany pozycji si³owników z pocz¹tkowej na koñcow¹ od wartoœci sygna³ów analogowych;
udostêpniono dwa sygna³y analogowe, które u¿ytkownik mo¿e przypisaæ do dowolnego z si³owników;
istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wskazania czy uk³ad ma
reagowaæ na wzrost/spadek wzglêdem wybranego
progu;
j) Sygna³ RESET – sygna³ ma formê sygna³u
impulsowego, zadawany jest z przycisku na elewacji
szafy; aby zadzia³a³ RESET wymagane jest, aby
wczeœniej zosta³ naciœniêty STOP; sygna³ RESET
powoduje powrót do pozycji pocz¹tkowych; dla
si³owników pracuj¹cych w sekwencji powrót odbywa
siê w odwrotnej kolejnoœci;
k) Sygna³ STOP AWARYJNY – sygna³ zadawany jest
z przycisku z zapadk¹ na elewacji szafy; sygna³ kasuje
podtrzymanie sygna³u START a na elewacji szafy
miga dioda czerwona; w trybie awaryjnym
jakakolwiek operacja przesterowania si³owników
jest niemo¿liwa; po odblokowaniu uk³ad pozostaje
bez reakcji, dopiero wciœniêcie START powoduje
ponown¹ pracê uk³adu;
l) Prze³¹czniki „AUTO/RÊKA” i „S/1/2/3/4” –
sygna³y zadawane s¹ z prze³¹czników na elewacji
szafy; prze³¹cznik pierwszy w pozycji „AUTO” –
uk³ad pracuje zgodnie z konfiguracj¹ wprowadzon¹
przez u¿ytkownika, niezale¿nie od po³o¿enia
prze³¹cznika drugiego „S/1/2/3/4”; prze³¹cznik
pierwszy w pozycji „RÊKA” - prze³¹cznik dzia³a
w po³¹czeniu z prze³¹cznikiem „S/1/2/3/4” ; przy
wyborze „RÊKA” i „S” uk³ad przechodzi przez
sekwencjê nastawion¹ przez u¿ytkownika krok po
kroku, przejœcie pomiêdzy krokami jest realizowane
po przyciœniêciu ka¿dorazowo przycisku START;
Przy wyborze „RÊKA” i „1” lub „2” lub „3” lub „4”,
w trybie rêcznym przesterowywany jest tylko
si³ownik o wybranym numerze;

Opis uk³adu i parametry techniczne

Testy i dokumentacja
TESTY

DOKUMENTACJA

Szafki sterownicze gotowe do instalacji podlegaj¹
poni¿szym testom:
- Test szczelnoœci instalacji pneumatycznej w szafce;
- Praca z maksymalnym i minimalnym ciœnieniem
sterowania;
- Identyfikacja wyposa¿enia kabli i przewodów;
- Elektryczne i rêczne uruchamianie wszystkich
zaworów;
- Test oprogramowania sterownika we wszystkich
trybach pracy.

Do szafki do³¹czona jest ka¿dorazowo dokumentacja
techniczna i instrukcje.
Dokumentacja ta jest te¿ dostêpna w wersji elektronicznej na noœniku danych i mo¿na j¹ uzyskaæ
w ró¿nych formatach pliku.

Wymiary, zasilanie, dane techniczne
1) Wymiary skrzynki 600mm x 500mm x 250mm.
2) Ciœnienie pracy 6-8 Bar.
3) Zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi IP 66.
4) Mocowanie skrzynki jest mo¿liwe zarówno do
œciany lub do wsporników.
5) Zasilanie 230V pr¹du przemiennego.

6) Wykonanie obudowy: blacha stalowa malowana
proszkowo - kolor szary.
7) Zamkniêcie szafki zabezpieczaj¹ce przed przypadkowym dostêpem osób niepowo³anych.
8) Temperatura otoczenia od -25 do + 35 st. C .
9) Przy³¹cza od do³u.

