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Fisa tehnica 57874 

STATIE DE LUCRU PENTRU AUTOMATIZAREA PROCESELOR 
 

 Descriere:  
 

Statia de lucru oferă posibilitata efectuarii unor exercitii si simulari de la simplu la complex, 
fiind foarte potrivita pentru invatarea tehnologiilor specifice automatizarii proceselor. Sistemele de 
comanda sunt disponibile în diferite configurații. In panoul de control M al echipamentului sunt 
disponibile semnalele - 0 / 2...10V DC sau 24V DC si prizele de încercare de 4 mm.  

Nivelul poate fi detectat prin intermediul uni comutator plutitor sau un comutator de presiune. 
Prin controlul celor trei pompe/supape, nivelul de umplere poate modificat. Comutatoarele și 
butoanele de pe panoul de control pot fi adaptate în mod flexibil la operator.  

Luminile de semnalizare permit afișarea erorilor și a stărilor de proces. Statia de lucru poate 
funcționa la un nivel standard, cu condiția ca aceasta să aibă intrările/iesirile corespunzatoare.  

Dimensiuni (LxlxH): 550 x 450 x 750 mm  
Capacitate rezervor: 2 x aprox. 8 l  
Greutate: 30 kg  
Contine: colorant alimentar (pentru colorarea apei în vasele de testare), furtun de evacuare, 

instrucțiuni, cablu, etc 

   
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 5700 Eur  

 

AUTOMATIZAREA PROCESELOR 

 
(1)STATIE DE LUCRU – (2)CABLU DE CONECTARE – (3)INTERFATA  - (4)PC CU SOFTWARE 
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Fisa tehnica 59512 

SET CABLURI DE CONECTARE 
 

 Descriere:  
Pentru conectarea echipamentelor in dispozitive cu I/O: Cabluri de silicon, 4 mm (24 de unități); 

Lungime: 1,5 m, 4 mm, cu dop de siguranță, stivuibil, silicon izolator, CAT II, 600 V, 32 A, 2,5 mm²; 
Culori: 22 x negru, 1 x roșu, 1 x albastru. 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 250 Eur  

 
Fisa tehnica 69660 

INTERFATA Ethernet TCP/IP I/O 
 

 Descriere:  
Aceasta interfata se foloseste in cazul in care se doreste conectarea/ 
comunicarea programului de invatare pentru automatizarea proceselor 
la/cu alte echipamente. 
Date tehnice: 
 8x intrări digitale, 24V 

8x ieșiri digitale, 24V 
8x intrări analogice, 0 - 10V 
4x ieșiri analogice, 0 - 10V 
Universal I / O bord cu prize de siguranță de 4mm pentru 

conectare semnal 
Cablu de conectare, 5m 
Tensiunea de lucru: 24 V DC 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 1500 Eur  

 
Fisa tehnica 58689 

SOFTWARE INTERACTIV – AUTOMATIZAREA PROCESELOR 
 

 Descriere:  
Disponibil in lb. Engleza, Germana, Franceza 
Cu ajutorul programului de formare LC2030, pot fi editate sarcini din 

domeniile automatizarilor in buclă deschisă și tehnologiei de control în buclă 
închisă. Programul va permite să lucrati împreună cu unitatea de formare în 
timp real sau cu ajutorul unui sistem de simulare. Pentru automatizarea si 
controlul proceselor in bucla inchisa, sunt disponibile comenzi pentru debit și 
control al temperaturii. Sistemele pot fi controlate cu controlere P, I, PI, PID și 
regulatoare în două puncte. Se poate pune în aplicare în buclă deschisă și 
controale de secvență folosind GRAFCET  sau planuri logice pentru diferite 
exerciții. Toate experimentele pot fi efectuate atat cu sistemul real cat si cu 
sistemul de simulare integrat. 

 
 PRET UNITAR faraTVA: 300 Eur  
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